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ASTANO, BARRERAS, LARSA, GANDEIRIA, FLOTA PESOUEIRA...

TODOS OS SECTORES PRODUTIVOS
AMEAZADOS
Os efectos da CE e da política discriminatória do Governo español deixanse sentir cada dia con máis forza
no entramado económico galega. Todos os sectores produtivos están ameazados.
Os barcos teñen que amarrar, os cuxos non se venden, o leite non se paga e,
por se non ·abondase, a reconversión volta aos asteleiros.

ANXO IGLÉSIAS

Bu le-Bu le
(Catro páxinas
. para os máis
pequenos)

A Declaración
dos Direitos dos
Povos aprobada
pala CONSEO _
A pasada fin de semana
celebrouse en Barcelona a 11
Asamblea Xeral da Conferéncia
de Nacións sen Estado da
Europa Occidental, cuxa
principal conc_
lusión foi a
elaboración dunha Declaración
Universal dos Direitos Colectivos
dos Povos e a decisión, a
sancionar polo Comité
Internacional da CONSEO, de
que pase a ser aglutinadora de
todas as nacións sen estado da ·
Europa sen exclusións
xeográfico-políticas.
(Páx. 6t

John K.
Galbraith:
'O capitalismo
non trunfou'

PP e PSOE
desconcertados
ante a eleición de
Abalo en Cangas

O complexo
forestal de
Lourizán ao
servício de Celulosa

Os pactos realizados entre o PP
e o PSOE para pór fin á situación
de Cangas, basábanse en que o
Presidente da Xestora seria .un
militante das fileiras populares.
A eleición de Mariano Abalo
(FPG), propiciada ao votar a prol
del os. membros de Esquerda
Unida, presionados·palas suas
bases, mentres PP e PSG-EG
facíano en favor dos seus
respectivos candidatos,
apresenta un elemento
imprevisto.

A Empresa Nacional de
Celulosas, Ence, ten cada vez
mais control do Centro Forestal
de Lourizán, desde a sua fábrica
de Pontevedra. Tanto a
estructura de irwestigac[ón coma
o viveiro están adicados ao
eucalipto, mentres que Ence
defende o mantimento do
Patronato como forma ancrónica
de governo que lle permite
·
intervir no seu con·sello e utilizar
privadamente esta institución
pública.

· (Páx. 5)

(Páx. 9)
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O :SILÉ.NCIO GALEGO:
EN MADRID E BRUXELAS
A Generalitat ven de anunciar a concesión de importantes axudas
aos produtores de froitos secos de Ueida, apte a nova
competéncia surxida coa entrada na CEE. O governo asturiano ·
tarase co 50% das ·accións dunha sociedade mixta para a
corn.ercializa~ión de carne. O governo valenciano posee o -45% da .
propriedade 9uhha empresa adicada aos produtos de horta. A
Xunta de Galiza, no entanto, é absolutamente remisa a intervir na ·
sobrevivéncia dunha empresa fundamental para moitos gandeiros
galegas como é Larsa e nen sequer respostou ás propostas de
facerse cunha parte dos pequenos e me9ianos estaleiros
vigueses, cunh.a importante carteira de pedidos, pero afogados
pola suspensión de primas da CE. Paradoxicamente, ante tanta
irresponsabilidade e tacañería, Xunta e Governo central parecen
ter previsto subvencionar con 23 mil millóns a celulosa de
Papelga.
O INI incrementou en 35 mil millóns o capital próprio de AESA
(asteleiros radicados en Sevilla e Cadiz) pero ven de dictar
s.enténcia definitiva, da man da CE, contra os asteleiros galegas,
que xa sofriran a dentada máis grosa da reconversión. Mentres en
Europa e no resto do Estado a capacidade produtiva dos
asteleiros foi reducida nun 50% e hoxe volta a recuperarse, a de
Galiza padecerá, con esta última embestida, unha redución do
70%, o que signifi.c a case a sua desaparición, sen que razón
técnica algunha alcance a explícalo.
Na mantenza dos galegas comeza a haber xa peixe conxelado
importado, carne importada -algunha dela tratada artificialmente
con hormonas- e por suposto produtos lácteos importados. Só
seremos autosuficientes en eucaliptos. O que sexa posíbel
producir tampouco terá unha doada comercialización, dada a
auséncia de vias aptas que comuniquen interna e externamente
ao noso pais. Somos declarados aptos para comprar, pero non
para producir, nen vender.
Non é o Estado español o que está en crise ante a entrada na
CE. Non está en crise o Levante, nen Andalucía, nen o País Basco,
onde os últimos dados económicos sinalan un crecimento. do
5,7_% anual, nen por suposto Cataiuña.
E Galiza a que, está en crise. O Estado non non nos repre~Rnta
en Europa. Galiza non ten voz própria nas negociacións de política
pesqueira, nen nas do Plan Agrícola Comunitário (PAC), nen na
negociación sobre o dimensionamento dos asteleiros. A
Comunidade Europea é un clube de sócios poderosos, máis
distante ainda.
O nacionalismo non pode ser visto xa como unha ideoloxia
sostida na abstración ou na diteréncia cultural. É a realidade
económica a que marca a necesidade de representarnos por nós
...-nesmos ante Madrid e ante Bruxelas. No entanto é a mobilización
social urxente e masiva, que englobe a todos os sectores
produtivos, a única que pode facer ouvir a nosa voz.
O

ANXO IGLÉSIAS

Mentres Aranzadi anúncia a segunda reconversión,
Xunta e Govemo central abandonan ao sector lácteo

O Estado limita a produción
·de Galiza, seguindo
as-directrices da CE
M. VEIGA-A EIRÉ-X.M. PÉREZ

_A NOSA TERBA

Galiza non terá indústria naval, nen láctea, nen cárnica, nen flota pesqueira do conxelado, nen modernas vias
de comunicación para comercializar os seus produtos, se alguén, salvando todos os obstáculos,
fose capaz de producilos. Outras áreas si están lexitimadas para manter as empresas,
contando coa financiación pública qportuna (Andalucia nos estaleiros, Levante na agricultura ...). Alguns
dos traballadores despedidos do naval están consumindo xa carne, produtos lácteos e conxelados foráneos.
O Estado non inclue a Galiza en nengunha das suas prioridades. O naso país carece de portavoces dos seus
intereses ante a Comunidade. Albíscase un futuro no que pareceria que só van abundar os eucaliptos.
A .negativa da Comisión
Eur.oRea a aceitar os
resultados do plan español
de reconversión naval
iniciado en 1984 e polo cal
se reduciu nun 50% o
número de traballadores
do sector (dez pontos máis

en Galiza, oomo sinalan
hoxe todas as centrais,
incluidas as estatais) é a
senténcia última de morte
para Astano e Barreras, os
dous asteleiros públicos
galegos e pode que para
algun máis dos asteleiros

pequenos e medianos, de
carácter privado,
existentes na ria de Vigo.
O interese dos paises máis
aventdxados da CEE,
nomeadamente Alemaña,
e nun segundo nível
Inglaterra e Fráncia, por

facerse cun mercado en
franca alza determina esta
nova esixéncia de redución
sobre a produción do
Estado español, até agora
a segunda poténcia
europea en construción de
buques. Astano estaba

sentenciado desde que en
1988 viu limitada a sua
produción á fabricación de
"plataformas", para as que
non existe mercado, nen
están permitidas as
axudas públicas, segundo
a sexta directiva da CE.

O pe.che dun dos grandes estaleiros públicos existentes no Estado español ou ben unha regulación de pastos de traballo
equivalente, son as duas alternativas que actualmente se contemplan, segundo prospere a
primeira proposta do comisário
da comunidade, de nacionalidade británica, Leon Brittan, ou a
contraproposta do ministro espa~ol Claudia Aranzadi.
E de notar que o máis afectado será o sector público, pero as
medidas comprenden tarnén aos
estaleíros privados. Aranzadi sinalou que "no actual contexto de
repunte da demanda mundial na
construción de buques é mellar
non pechar, senón poñer en marcha medidas para mellorar a produtividade":
Hai que lembrar que este "repunte na demanda", hoxe recoñecido, tora previsto no seu dia
nas análises das centrais nacionalistas actuantes no naval,
como recorda agora M. Meira da

'/S..

Un mercado en
crece mento

PRODUCIÓ_N_V-IR-IA~-

Neste momento a carga de traballo aproxímase ao millón de
TRBC. A demanda de buques
continuará senda ascendente
nos próximos anos, como de-

mostran os estudos existentes e
a própria realidade de pedidos,
prevéndose que cheguen ao máximo histórico de millón e médio
de toneladas, _no conxunto do
Estado. A esixéncia de reducir a
produción viria dada polos intereses ~os sócios poderosos da

comunidade, Inglaterra, Fráncia,
e sobre todo Alemaña (cuxa capacidade até agora é de millón e
médio de TRBC) . Estes paises
reduciran en anos pasados a sua
produción nun 50% como fora
esixéncia para o conxunto da
CEE. A situación actual , ante a
recuperación do sector, é a de
reconsiderar a situación (Alemaña está intentando facerse con
estaleiros no que até hoxe é a
ROA e Polónia).
Xapón e outros paises asiáticos, considerados no seu día
competidores, non parece que
vaian aumentar ainda máis a sua
cuota de mercado (as próprias
condicións de traballo nesas
· áreas comezan a ser cuestionadas).
Ademais dos paises ocidentais
máis avanzados, un segundo
competidor destacado serian os
próprios Estados Unidos, actualmente interesados en traspasar a
sua indústri~ naval militar ao sector civil.

ESIXENCIA DE
REDUCIR A

DADA POLOS
INTERESES DE
INqLATERRA,
FRANCIA E
SOBRETODO
ALE MAÑA-,--"----CXTG, únicas que non firmwon
os , acordos de reconversión,
que; como agora tamén se recoñece, afectaron a Galiza nunha
medida notabelmente máis alta
que aos correspondentes estaleiros doutras áreas do Estado.
Aranzadi calificou o anúncio
desta semana, última embestida
da reconversión, de axuste non
traumático, unha expresión que
recorda fidelmente ás de 1984 e
1986.
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Diflculdad~s financei~~s .
O governo español presentou en
Novembro de 1987 o Plan de Dimensionamehto da Construción
Naval que non foi aprobado pola
CE. Hai· tres meses expertos da
Comunidade· perGorreron os asteleiros españois para comprobar in situ o alcance das reducións. A non aprobación do plan
apresentado en 1987 provocou a
paralización das axudas aos
plans de construción naval por
parte da Comunidade. O retraso
no cobro das primas deu pé a
enormes dificuldades financeiras
por parte dalgunhas empresas,
tal é o caso de Vulcano e Santo
Domingo na ria de Vigo. A $ituación determinou que estas empresas podan verse abrigadas a
desaparecer, pésie a contar cunha importante carga de traballo.
A redución de plantilJa, .Plantexada por Aranzadi, ven realizándose xa na prática en estaleiros
públicos como Barreras, ao traversa das indemnizacións por
baixa.
O modo de salvar estas dificuldades seria, segundo os sindicatos nacionalistas, a fusión de várias empresas de modo que permitise sortear as dificuldades financeiras e acometer conxuntamente unha mellor percura de
mercado, sen que isto supuxese
unha merma nas plantillas.' O
problema plantexado ao tratarse
nuns casos de empresas públicas (Barreras) e noutros privadas
(Vulcano, Freire, Santo Domingo), solucionariase cunha forte
intervención da Xunta· de Gal iza,
non en forma de subvención, senón como accionista. A implicación do sector público galega é
contemplada así como a única
posibilidade real de dar unha saida ao sector.
Esta alternativa non é defendida desde CCOO, sindicato que
plantexa a saida individual para
cada unha das empresas, "porque outra alternativa suporia a
desaparición dalgunha delas",
segundo Xan Carballal, dirixente
deste sindicato para o naval.
Xosé Diaz, traballador de Astano e membro da CXTG, non dubida en sinalar, con todo, que a
asociación "é unha medida ensaiada neutros paises, como hai
moi pouco tempo no Xapón,
neste mesmo sector. Esa espécie de consórcio desfíxose lago
no intre en que a situación xeral
mellorou".

A traición de CCOO
CCOO e UGT, centrais que asinaron co governo a segunda fase
da reconversión en Xullo de
1988, móstranse contrárias a
esta nova redución. Xosé Loureda de UGT, sinala que a sua central "esixirá o cumplimento do
pactado", ao tempo que recorda
que "Astano está realizando subcontratas importantes, así como
gran número de horas extras".
Xan Carballal, dirixente de
CCOO para o naval, sinala que
"a reconversión nós dámola por
rematada, tendo en conta que
ainda hai 180 compañeiros en
Ferrol sen recolocar, e case 400
se ternos en conta que a empresa no vidro ainda non está funcionando". Carballal matiza ademais "que na Galiza sefrimos
unha doble carga, pois viuse
afectada pola reconversión nunha porcentaxe máis alta que
noutras zonas do Estado. Non
irnos permitir que agora pechen .
Astano e Barreras tal e·como teñen previsto".
"C.COO, segundo Carballal, si
aceitaría medidas cara o rexuvenecimento das plantillas e o aumento da produtividade".
Para Xosé Diaz, sen embargo,
CCOO utiliza unha doble linguaxe e ten pal~bras moi duras. para
esta central: "é a fingo~xe. qúe se

"'/1,. ·coNSELLARIA DE .
AGRICULTURA .
XUSTIFICOU NA
.REUNIÓN DE
GUÍSAMÓ A SUA
AUSÉNGIA · ALEGANDO QUE NON
.FOI COr;.JVOCADA, POR MAIS QUE A iaDE MAIO FOILLE
ENTREGADA UNHA
ClTACIÓN'
de de mobilización, cun . contido
global, ante os problemas que
está a sofrir Galiza (no dia en que
, este periódico esteña na rua rea- ·
lizarase unha primeira mobiliza.,.
ción en Ferrol).
-.
A postura das centrais estátais
. resulta máis dubitativa. Manuel
Mera, secretário xeral da INTG. ·
califica de "ideoloxista" a posición de CCOO: "Esquece o pragmatismo e a realidade que ten _
· diante e .que os chama a defen-- ·
der o aparello produtivo galega,
para, por cuestións ideólóxicas,
someterse ás directrices de Ma. drid, en contra do que din os
. seus próprios intereses aqui".

Novas mobilizacións no
· sector lácteo
No sector lácteo xa están fixadas
as movilizacións. O 21 de Xuño
- haberá concentracións ·ás 12 do
meio-dia ante a Consellaria de
Agricultura en Compostela e da
Del_egación do Governo central
en A Coruña. O seu carácter está
ainda por definir.
.
· Prodúcese a convocatória ao
esgotarse o prazo dado polo Sindicato Labrego Galego para que
as Administracións solucionasen,
polo menos, 0 tema dos impagados· das indústrias lácteas. A
data final era a do 28 de Maio.
Neste dia reuníronse en Gu¡samo 0 Sindicato Labrego Galega,·
Unións Agrárias, AGACA, Larsa e
a Administración central, non podendo chegarse a nengun acordo debido á auséncia da Xunta e
a posición do Ministério de Agri- ·
cultura que sé escuda en que

. X.MARRA
·
Pota
sua
banda,
.
governo
da
0
xéncia da Comisión europea de
'VULCANO E
que o governo español profundi- Xunta anúncia xa unha postura
ce na reconversión.naval. Ese te- de firme oposición á reconverSANTODOMINGO
mor básase na sospeita de que sión. Polo menos o Conselleiro
PODEN VERSE
a administración central faga de de lñdústria, Xoán Ferriández,
novo partícipes aos estaleiros norí semella disposto a admitir
OBRIGADASA
galegas dunha redución de pas- unha dism.inución na capacidade
DESAPARECER,PÉSTE tos
de traballo que, de levar.se a de produción dos estaleiros gaA CONTAR CUNHA
cabo, seria o golpe de grácia legos. "Se reducen 300 pastos
IMPORTANTE CARGA para a nasa xa máis que asoba-. · de traballo na nbsa comunidade,
liada indústria.
apaga e ímonos". Esta cita, texDE TRABALLO'
Preguntado pala ríxida posi- tual, amasa en -princípio unha
- ción comur:iitária que abriga á dispersión do gove.rno Fraga ª
defender os intereses da indúsdisminución de postas de traba- tria
Úbicada na Galiza. Xoán Fer- non. é un tema da sua competénllo
no
sector
naval,
Camilo
No,
.
cía.
ven abrigados a utilizar os traidonandez
e tal 1ante ·ao afirmar que
A Consellaria . de Agricultura
res, pois eles saben moi ben que gueira era ben expresivo: "lsto
seria un ha incongruéncia e unha xutificou a_sua aüséncia aleganchéirame
mal!"
O
líder
do
PSGAstano estaba sentenciando
EG lembra que en ocasións inxustiza pechar algun estaleiro do que non foi convocada, por
desde que o limitaron á construa que agora se pr~senta, dó naso país. As suas acusa- máis que o 18 de Maio lle foi encomo
ción de plataformas, para as cao governo español sempre man- cións ·diríxense a Leon Brittan, . tregada_unha citación, segundo ~ ,
les apenas existe mercado e cativo unha conduta' sumisa. De aí . comisário británico a quen des- cópia do rexisto que obra no
recen de axudas da Corriunida.
o seu medo a que se tente d_e califica por querer reabrir estalei- noso poder:..
de, de acordo coa sexta directiva
rcis no · Reino Unido a costa da
Comisións Labregas, Unións
novo
reducir
o
cadro
de
persoal
·
comunitária, e eles asinaron eses
Agrárias e Agaca firmaran xa un
de Astano ou Barreras. Contra produción españolá.
acordos coa administración en
"Asi están as causas. O acordo no que esixian que as
esa posibilidade o PSG-EG loita1988. Atjui din unha causa porrá por via parlam~ntária (a meio PSdeG-PSOE polo momento · "Administracions se correspon:..
que os abrigan os feítos, pero
de iniciativas) e prestando o seu c'.lla . . Os _s<??ialistas nón_ teñen sabilicen de c<_:>nsegujr· 0 an~es _
lago aceitan . as dir.ectrices de
apoio
a todas as mobilizacións ainda op1nion formada sobre- posfbel a posta ao diados pagos
Madrid que son os que firman".
· do leite aos produtores do Grupo
que se organicen en defensa dos esta cuestión.
Desas limitaciáns viria a falta de
estaleiros
galegas.
de Empresas Larsa.
rendabilidade do asteleiro, en
Chamada á mobilización
·Tamén demandaban que- as
Esas mesmas armas serán as .
comparación cos de Sevilla e
CCOO · e fundamentaimente a organizacións firmante? dispuxe- .
que
empregue
o
BNG
se
chega
Puerto Real, que agora se utiliza
o caso. A organización frentista CXTG e a INTG, ao igoal que as sen dunha cópia do acordo asicomo a·rgumento para a nova renon
considera adn'lisíbel que se forzas políticas que vimos de nado entre Larsa e a Consellaria
dución. "Estanse potenciando,
reduza a capacidade de produ- mencionar, insisten na necesida- de Agricultura, "para ·coñecer as
sinala Diaz, a outros estaleiros. O
abrigas pactadas e o grau de
eión dos nosos estaleiros. Me.:.
capital próprio de AESA (con
cumprirliento das· duas partes".
nos aínda nun momento de excentros en Sevilla, Cadiz e PuerNeste documento asinado reto Real) pasou de 1.000 millóns· pansión da construción naval e
cóllese que unha vez que se solUTILIZA
ca.n do comarcas como as de Fe-.
de pesetas a 36.000, o calmosvente -a débeda cos produtores.
rrol e Vigo xa tiveron que sofrer UNHADOBLE
tra a vo,ntade do INI".
estudaranse
fórmulas de capitalique
amputoa
unha
reconversión
Un indicativo máis seria, . afirPOIS
zación do Grupo Larsa, que per- .
traumaticamente parte :do seu LINGUAXE,~-----....---,,---ma Xosé Diaz, "o fin do holding
mitan a v~abilidade da empresa
tecido industrial. O BNG manterá SABEN MOi BEN QUE.
formado por Astano, Barrer$1S e
(como tal empresa galega), prodesta voltá a mesma 'postura que ASTANO ESTABA .
AESA, quedando _
unha gran emcurando.a participación dos produrahte a primeira fase da reconpresa que seria AESA. A publiciSENTENCIADA DESDE dutores através.· das suas organiversión.
,
dade faise xa co nome de Astille- .
zacións cooperativas.
Tamén Coalición Galega advir- QUE O LIMITARON Á~
ros Españoles que é o que signiO
sin.
d
icato
Xóvenes
Agriculto. te que podemos encontrarmos
fica AESA".
res, que as1stiu á reL,inión na que
ás portas dunha nova agresión CONSTRUCCIÓN DE
se discutiu este documento, neOs partidos nacionalistas
aos nasos esteleiros. E todos os ·PLATAFORMAS, PARA
gouse a firmalo, alegando que _
chaman á mobilización · .. xeitos, Santos Oujo am"osa a sua A$ CALES APENAS
habia que darlle de prazo á Con·esperanza en que nestá ocasión
se11aria -até o 31 e non até o 28
Temor e desconfianza. Eses son o peso da reconversión· caia so- EXISTE MERCADO E
de Maio, ainda que, no fondo,
os adxectivos que· mellar cadran . bre .outras zonas do estado que CARECEN DE AXUDAS
están as teses coincidentes entre
para descubriÍ" a atitude ·das fo~ anteriormente sairon mellar paraDA COMUNIDADE'
o PP e XX.AA.
·
z_as polítiéas galegas ante a es1- . das.

'Ccoo
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Sempre falta un nas
reunións
·
Xunta e Administración central
semella que andari a xogar ao
escondite. Cando ·asiste unha
administración, sempre. falta a
outra, de xeito que aos sindicatos. elles imposíbel acadar ·un
compro.miso, pois unha excúsase coa outra. Asi, á reunión celebrada o 2 de Maio non asistiu o
Ministério e á d.o -26 non apareceu a Xunta.
Mentres tanto os gadeiros ga~
legos están financian·d o e sostendo o tecido agro-industrial
galego, mesmo contra as arremetidas das multinacionais. ·
-

.

'XuNTA E
,__.
ADMINISTRACION
- CENTRAL SEMELLA
QUE ANDAN A XOGAR
AO ESCONDITE.
CANDO ASISTE UNHA
ADMINISTRACIÓN
SEMPRE FALTA A
OUTRA, DE XEITO · .
. QUEAOS
,-SINDICATOS ELLES
IMPOSÍBEL ACADAR
-. UN_COMPROMISO'

Unha das últimas foi a decisión
das empresas lácteas españolas
de recorrer ao crédito concedido
lándose con que empresas relacpolo Governo Laxe a Larsa. O recionadas co Opus pretenden
curso foi apresenta do Meilán .Gil - . comprar ó grupo lácteo g.alego.
O actual Governo non se definiu
(político en excedéncia), especu-

ao non darlle saída satisfactoria
"como irnos facer frente aos noao problema ·Larsa.
vos créditos sen resolver a déoe. A Xunta ao que está é a pór
da que teñen pendente".
disculpas pára non axudar a este . Mar e autovias
grupo lácteo. Afir!Jla que non coñec,e a situación da empresa, · As comunicacións van ·iritimacando, segundo o acorde asinamenté! unidas ao proceso produdo entre a Consellaria e Larsa, . · ·tivo dtm país e a comer~ializa
ten no seu poder o plan estraté- · . ción dos. seus produtos. Tense
xico e só pediu algunhas aclara- . afirmado máis dunha vez que se
cións. A recorrida e recorrente
Galiza queda marxinada en canto á ·construción das autovias e
auditoria, non semella ser máis
que .unha· disculpa,'pois por oudo tren . de alta velocidade a retra banda o Conselleiro declara · conversión agrária, pesqueira e
que non hai problema e que os · industrial, está féita de facto,
- credores da Larsa van cobrar no
pola imposibilidade de competir
nos mercados estatais e euro- mes de Xuño. El saberá por que
o di.
.
· peus .
O Conselleiro Romay falél taRepres~ntantes da meirande
mén de que non pode intervir a
parte das forzas políticas, sindiAdministración para solucionar
cais e empresariais, agás do
<( este problema:
a non ·intervenPSOE, asi como da própria Xunffi ción, neste caso, supón algo tan ta, decidiron convocar unha mo~ grave como o afundimento do
bilización (de loita cordial e res~ sector lácteo. Os sindicatos acúpeitosa definiuna o conselleiro
~ sano de non ter tanto remilgo inCviña) para instar á Administra~ tervencionista para subvencionar
ción central á reforma do primei. outros proxectos, como o das
ro Plan de Estradas, de tal xeito
celulosas.·
que as autovias sexan contemA reestruturación agro-induspiadas no mesmo, por considetotalmente sobre este recurso,
rar que é necesária a sua urxente
ainda que coas declaracións trial que propón a Xur:ita vai ser
construción, incluindo a concluefectuadas polo Conselleiro Ro- unha quimera se deixan fenecer
sión no comezo do segundo
may, pretende lavarse as mans e o único que poden reestruturar.
Por outra banda, os créditos
plan, para que sexa tecnicamenque sexan os íribunais de Xustite posíbel o seu remate antes de
za quen se pronúncien. Hai que que anunciou para os gadeiros
1993. A protesta terá lugar se o
recordar que o PP opúñase á afectados polos impagos, non se
Governo socialista non contesta
concesión deste crédito'. A mar- sabe ainda en que van consistir,
os
labregos
á petición antes do 15 de Xuño.
cha atrás dada a úJtima hora de- perguntándose
Onde xa está decidida a mobibeuse á presión- de certas zonas
lización é no sector pesqueiro.
ante a iminéncia dos comicios
Terá lugar o 31 de Maio -en Vigo,
autonómicos.
promovida pela Plataforma CidaSegundo Lídia Senra, Portavoz 'SE A XUNTA
dá para a Defensa do Sector e
-do Sindicato Labrego Galego, se PERMITE QUS" LARSA
apoiada por máis de 50 organia Xunta permite que Larsa teña _
E
zacións e concellos.
· que reintegrar o crédito "o que TEÑA QUE
Como pode apreciarse a crise
está facendo é abrirlle as portasR
.,;;.,.=E~l.,;.:.N....;.T=E~G.,,,;;...,,.RA~R=--0=----
abarca a todos os sectores prode par en par ás multinacionais
d utivos do país, que, sen exclue terá que pagar esa alta traición - CRÉDITO ESTÁ
sión, encóntranse mancados peao país".
- ABRINDOLLE A
las directrices da CEE. Cada vez
Hai outra forma tamén de facer
,
que as transnacionais copen GaP~Q;:....R;......;...cT-'-A_A---;;;S,....--,::--:-.,....,,....~:--- soa menos duro aquel slogan
coreado desde hai anos: "MercaJiza: metelas pola porta de atrás.
MULTINACIONAIS'
do Comun Europeu, ruina do
Est_a é a táctica seguida até hoxe · {LIDIA SENRA SLG)
O
povo galego".
pola Administración autonómica,
__

-=-------

O.GOVERNO APOIA A AGRO-INDÚSTRIA
-EN .ASTURIAS. E .VALÉNCIA ·
LÍDIA SENRA

tervindo pero en favor das multinacionais
O agro galega está pasando nestes mo- de Agricultura por laudo até o 31_ de Marda CEE e en contra dos labregos e das
mentos por unha situación especialmente zo-de 1990. ·Están soportando a incertiduindústrias galegas. Resulta que non poden
crítica ao atoparse os dous principais sec- me na recollida; e enriba tiveron que so. tores produtivos (leite e carne de -vacuno) portar a traición do acordo de . Guísamo
pór diñeiro para un grupo industrial galega
·nunha situación tremendamente dramáti- que supón· no mellar dos casos unha dimino sector lácteo ou cárnico, pero si poden
dalo para a Sociedade Italiana do Vidro oLJ
ca. Pero parece ser que as nasas Admi- nución do seu poder adquisitiyo dun 20%,
para a instalación de novas · celulosas.
nistracións non o ven. así e esfórzanse. en e o que aínda é mais grave, o intento de
calmar a situación .
. ·desmantelar a indústria láctea. galega e Aqui non o poden facer, pero si poden facelo en Asturias (existe unha sociedade
A · Aan:iinistración galega oferece como como cons~cuéncia o futuro deste sector
mixta para a comercialización da carne
solución as boas palabras e a confü~nza que é ponteiro na econor:nia agrária deste
onde o governo Asturiano ten arredor do
en que todo se ha amañar pero polo de · país e fundamental na econo.mia galega.
agora non dá solucións concretas.
·
50% das acións) ou en Valéncia (onde se
. A Administración española insiste en ·
criou unha indústria para produtos de horta e na que o governo valenciano ten o
que non hai condieións diferentes aos
45% das acións).
anos anteriores e que polo tanto nada ten
NOSOS MERCADOS
por.que mudar. ,
Pero todo isto ás nasas Administracións
TRADICIONAIS ESTÁN
resbálalle porque o que se trata é de funPero a situación real é que os produto. res de carne de vacuno, estamos venciendir a nosa gandari9 en favor dos intereses
SENDO INVADIDOS POR
do moi por baixo do que o faciamos hai
da CEE. Non lle importa se as indústrias
PRÓDUTOS
FORÁNEOS'
españ0las que recollen aquí deixan o naso
1O anos e que moitas veces nen regalanleite para buscalo no sul da Frácia, cousa
do qs be'cerros hai quen os leve. ·1sto su,.. ccede porque carecemos de indústria galebastante cercana pois segundo informacións publicadas na revista Alimarket,
ga con capacidade para darlle saída ·ao
Esta situación non é máis que a realid_a- UNIASA está construíndo unha planta de
naso produto e a modo de exemplo podemos citar que FRIGSA (que actualmente de de aplicación da Política Agrárié;l Co- recollida e envasado en U HT en Montau- ·
pertence á multinacional CONAGRA) -xa mun. Política que ven marcada pelas ban na que vai investir uns 1.800 millóns
nori serve para sacrificar os nosos xatos. compañías multinacionais da CEE, que~ de pesetas e tamén na mesma liña están
· .. -Aqui mátansé animais procedentes de ca- único que buscan é consumidores no Es~ actuando S.A. LETONA do grupo CLESA
taluña ou Fráncia. Ademais está circulan- tado español. E neste capítulo non hai _ou o que podan intróducir os grupos frando moita carne p.roducida · con produtos . máis que ver como os nosos mercados
·¡hormonais ou simifares que. supón unha tradicionais están sendo invadidos por .
competéncia desleal-paré;l as nasas explo- produtos forá.neos. Á CEE nunca lle interetacións familiares e ademais un fraude \ sou ºque os nosos sectores produtivos se
~, RES-ULT.A QUE NON. -para o consumidor que non ten opción a desenvolvesen, porque o seu desenvolvi. distinguir á hora de mercar; e pag·a exac- mento trae como -consecuéncia compe- . PODEN PÓRDfÑEIRO PARA
tamente o mesmo por este tipo de · carne téncia no mercado: E isto teñen que frealo
que pola criada nas nosas explotacións como sexa: limitación das- producións,
UN GRUPO INDUSTRIAL
familiares de xeito tradicional. ,
desfeita do noso tecicfo industrial (MAGALEGO NO SECTOR
Os produtores de leite, levan desde 0 . FRIESA, intento de destruir agora LARSA,
--c.ACTEO
OU CÁRNICO,
.mes de Outubro soportando retrasos no etc.).
.
,
PO.
DEN FACELOcobro do seu produto de dous ou máis
As Administracións é;lrgumentan que
PERO SI
.
meses·. Aturando, desde o mes de De- . non poden facer nada, porque a AdminisEN ASTURIAS OU EN cembro, que se burlen deles .con précios tración non pode ser intervencionista. lsto
VALENCIA'
·moi inferiores aos que fixara o Ministério é outro engano; a Administración está inr

-'Qs

ceses SODIAAL e BESNIER xa presentes
no Estado español, o primeiro participa co
50% no grupo de produtos frescos encabezado por YOPSA e conta co leite liquido "LAUKI" e o segundo cunha planta de
produción de queixo en Vilalba e coa marca do grupo ATO e que realiza importacións tanto de leite líquido como de queixo.
En· todo este contexto, está claro que a
firma do acorde de Guísamo foi a venda
do sector lácteo galegore non se entende
como organizacións que se chaman defensoras dos labregos galegos o puderon
firmar, a non ser que, como analisa o pe- .
riódico Huelva Información, na sua sección "Agricultura 'y Pesca", lle foran oferecidas axudas a estas organizacións a
cámbio da paz social.
Con todo isto á 'vista, nen as proclamas
do PSOE (na boca do todo prepotente Sr.
Sineiro) nen as declaracións de intencións
do Sr. Romay, nen as manobras dos sindicatos firmantes, nen a superestrutura de
AGACA, nen a pouca obxectividade informativa son capaces de engañar ás miles
de familias labregas da Galiza, qué están
vendo como descende a sua renda dia a
dia, como se lle está negando o pan para
os seus tillos e como se lles ameaza con
deixalos sen pesto de traballo. Está é a
realidade dos homes e mulleres que temos como profisión a agricultura e desde
lego. non estamos dispostos a · permitir
que se nos leve á miséria, nós queremos
viver dignamente donoso posto de traballo e por isa faremos todo o .que estexa
nas nasas mans para defendelo .. E que as
Administr~ci.óns teñan moi' claro que se
non hai solJ.Jcións concretas, elas serán as
responsábeis do que poda pasar neste
país.
.
··
o
Lidia Senra Rodríguez é Secretária Portavoz do Sindicato Labrego Galego-Comisións. Labregas
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• Tribuna sobre os cámbios no Leste e o nacionalismo (Páx. 6) • Aos dous anos
da caída do EGPGC (Páx. 8) • Volta o liño a Vilalba (Páx. 1O) • A praia fluvial
e a ponte romana de Salvaterra en perigo (Páx. 13) • O Deportivo na promoción
á Primeira (Páx. 15)
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NOVA ETAPA NO CONCELLO DE CANGAS

As decisións importantes tomaranse en asemblea popular

O nomecimento de Mariano Abalo como presidente da xestora
desconcerta ao PSOE e ao PP
que felicitaban a Abalo e anunciaban que ian colaborar "en
todo como até agora". Pero as
palabras de Chapela soaban fermosas pésie aos. rictus de · contrariedade dos . Populares, que
saian do salón de plenos ·mentres Abalo saudaba desde o balcón e, posteriormente, era sacado a ombreiros. Só lle faltou
aquilo de "torero, torero ... !" ,algo
que, evidentemente estaria moi
mal visto en Cangas.
O PP debátese agora en fortes
convulsións internas, arreciando
as críticas contra ChaP-ela por
o parte dos sectores que?<? o acug: saban de connivéncia cóa FPG-.~ O final que eles prevían,.. o que

.A.EIRÉ

Ós pactos realizados entre
o PP e o PSOE para pór
fin á situación de Cangas,
basábanse en que o
Presidente da Xestora
seria un militante das
fileiras populares. A
eleición de Mariano Abalo
(FPG), propiciada ao votar
a prol del os membros de
Esquerda Unida,
presionados polas suas
bases, mentres PP e PSGEG facíano en favor dos
seus respectivos
candidatos, apresenta un
elemento imprevisto, ainda
que o novo rexedor
municipal agarda "que se
cumpra todo o pactado",
estando disposto, pola sua
parte, "a aceitar todos os
compromisos contraídos".
A eleición de Mariano Abalo
como presidente da Xestora de
Cangas puxo rúbrica vitoriosa a
un ano de loita popular na que
se conseguiu a demisión do anterior alcalde Lois Pena e a de
todos os concelleiros socialistas.
Agora comeza unha nova etapa
na que a xestora, integrada por
sete membros do PP, seis da
FPG, catro de Esquerda Unida e
catro do PSG-EG, rexerá o concello até as próximas eleicións a
celebrar dentro dun ano.
Mariano Abalo considera que a
"xestora debe de funcionar coma
se dunha corporación normal se
tratase" , e que o seu cargo e función son totalmente equipará-

~ ~~c~~~is~rbr1:i~d~~~s~~:C~~~~
5 Territoriais,
w

beis, a non ser no nome, aos dun
alcalde, ainda que tamén admite
a lagoa legal existente neste senso, ao ser esta a primeira Xestora
Municipal que se constitue no
estado.
Pero nada máis lonxe na idea
do dirixente da FPG e novo Presidente da Xestora que ser presidencialista. Mariano Abalo ofereceu lle aos demais grupos un governo cunha participación igualitária e un programa conxunto,
neste programa poderán participar todos os grupos "incluídos
aqueles que non teñen representación municipal'', e deberán elaborar unhas "medidas específicas de actuación".
Así e todo quen decidirá en última instáncia nos temas de
transcendéncia, segundo Abalo,
será "a asemblea popular, pois
foron eles os que conseguiron e
propiciaron a actual situación e

tamén deben de ser os garantes
de que se cumpran os acordos".
Para Mariano. Abalo o primeiro
que ten que lograr a Xestora é
que "Cangas saia a frotej saindo
da crise que está a atravesar",
para isto canta cos compromisos adquiridos pola Deputación
e a XL!nta, agardando que a Administración central tamén se implique, como lle corresponde,
nesta saida da crise.

Unha saída inesperada
A eleición de Mariano Abalo
como Presidente da Xestora foi
unha saída inesperada para a
maioria, que daba como case seguro. que o cargo seria ocupado
por un membro do PP.
Os distintos grupos tiveron
reunións antes da sesión plenária
para conseguir chegar a un acordo, pero este non foi pos íbel. Até

realizarse a votación a Incógnita
persistia ainda, pero Sangabriel,
concelleiro de Esquerda Unida,
despexouna ao anunciar que
eles votarian á FPG, "por unha
cuestión de coeréncia política,
pois, ao non haber consenso
prévio, non podíamos votar á direita. As nosas siglas dino ben
claro, Esquerda Unida". Os catro
votos do seu grupo permitirían a
presidéncia de fylariano Abalo. A
decisión de· EU foi tomada pola
asamblea local de Cangas, im· poñendo os seus critérios ás directrices da dirección.
Surprendentemente o PSGEG, que o mesmo dia anunciaba
nun comunicado as suas candicións: "non importa o nome, senón un programa conxunto", non
pensaba o mesm0 e votaban ao
seu candidato.
Os máis sorprendidos por esta
eleición eran os membros do PP,

Joaquín Almunia,
non se cumpriu.
O PSOE tampouco agardaba
isto. O seu portavoz negábase a
comentar a situación "porque é
totalmente nova para nós, ternos
que analisala á luz dos recentes
acontecimentos", afirmaba.
PP e PSOE encontrábanse asi
cun revés inesperado que será
preciso que encaixen par-a non
voltar a converter a Cangas mm
· campo de batalla, algo que poderia ocorrer de non asumir os
compromisos contraídos.
A batalla do PSOE xa parece
comezar o día despois ao anunciar a folga as limpadoras dun
coléxio, afiliadas a UGT, cuxo
servício privatizara o· ~terior alcalde. A auditoria pactada coa
Deputación pon, sobretodo, intranquilos aos socialist~s.
· Pala sua banda o f3ÑG, nunha
rolda de prensa, analisou como
positivo o impedir "a presidéncia
do PP".
O

P. OLÍTICA ESOCIEDADE
Foro Nacionalista, Clube Alexandre Bóveda,, lndependentes de Poritevedra ...

Constitúense vários foros de debate no ámbito do nacionalismo
.A.E.

Máis de 30 persoas
reuníronse os dias 24 de
Abril e 19 de Maio en
Compostela para organizar
un foro de discusión
nacionalista. En Ourense
tamén se constituiu o
clube Alexándre Bóveda,
para un fin seme"llante. En
Pontevedra xa hai tempo
que está a funcionar outro
grupo. Semella que a
discusión e a acción
poi ítica voltan estar
presentes en sectores que,
até agora, mantíñanse
case á marxe.
"Compre repensar continuamente a realidade, .é o mellor modo
de intentar transformaia sen renunciar ao fundamental". Esta
frase, recollida do borrador de
manifesto, redactado por X. G.

Beramendi, poderia ser a idea de
partida que move a diversas persoas nacionalistas a criar un grupo de debate, un "foro naciona-"
lista". Os seus promotores, nun
número superior a 30, reuníronse
o pasado 19 de Maio en Compostela, pero xa o 24 de Abril tiveran unha primeira reunión da
que naceu o borrador inicial de
manifesto.
Despois da ~ltima reunión Xavier Vence e Alvarez Pousa, foron os encarregados de redactar
un novo manifesto que recollese
as aportacións desta xuntanza
na que a discusión estivo centrada, primeiramente, en cal seria o
carácter do grupo e o seu fin.
Sectores do PSG-EG, liderados por Suso de Toro, abogaban
porque o principal eixo do seu
quefacer estivese dirixido a propiciar e presionar cara á unidade
nacionalista, en concordáncia co
primeiro borrador de manifesto.
Houbo quen se opuxeron a esta

concepción e ao intentó de f9rcentrada en se o foro debía agluzar aos partidos na toma das · tinar só ás xentes de esquerda
suas decisións, argumentando
ou debería incluir tamén a perque, por máis que estiveran de
soas nacionalistas-progresistas.
acordo con que a unidade é imNo que si houbo acordo foi en
prescindíbel, unha excesiva preque o foro de debate debería ter
sión poderia ser mesmo contracarácter nacional, uníndose cos
producente.
xa existentes noutras cidades,
Outra das discusións estivo
como o "Clube Cultural Alexán-

Renace o grupo Cíes
O Grupo Cíes; que colleu notábel protagonismo cando a
construción da Autopista, polos estudos realizados sobre
o seu impacto e ·a alternativa
apresentada, e que logo· esIT\Dreceu, anda a constituirse
legalmente· outravolta, querando ser, "un colectivo de
estudos, non de opinión".
Outra das suas características vai ser a inter-qisciplinaridade, con "debates abertos,

sen illar os temas en compartimentos estancos, senón interrelacionándoos".
O Grupo Cíes quer funcionar e'ñ toda Galiza acollendo
a xentes "nun espectro amplo", e contando con cinco
seccións: ordenación do território; sanidade; educación
.e cultura; económia (aspectos productivos, técnicos, entrada na CEE ...) e. estudos
políticos nun senso amplo. O

dre Bóveda" de Ourense, constituido recentemente con semellantes fins por persoas do socialismo democrático. Este proceso
debería ultimarse e constituirse
constituirse antes do 25 de Xullo.

lndependentes de
Pontevedra
En Pontevedra funciona tamén
un grupo organizado de discusión política con persoas en loiñas xerais co BNG e que pretenden criar unha confluéncia nacienalista. Non teñen militáncia organizada, denominándose independentes. Neste grupo están
integradas persoas como o arquitecto César Portela e o ex-militar Fortes Bouzán, entre outros
coñecidos profisionais. Vários
dos seus integrantes asistiron á
reunión do foro en Compostela.
Por outra banda en Santiago
hai perto de cinco anos que ven
funcionando o Clube Nacionalista Alén Nós.
o

NACIONALISMO EPERESTROIKA

EFECTOS
SOBRE GALIZA DOS CÁMBIOS NO LESTE
LOIS p. CASTRILlo

Tanto Camilo Nogueira como militantes cualificados do seu partido veñen expoñendo,
através da prensa, o seu ponto de vista sobre as posíbeis consecuéncias que os cámbios no Leste causarán no naso país. As liñas directrices desta análise serian noemadamente tres: a crise do Leste provoca unha
recompo_
sición da esquerda tamén en Ocidente, os cámbios habidos deixan sen xustificación a escisión histórica entre socialistas .
e comunistas e, en consecuéncia, a crecente
ósmose entre o Leste e o Oeste pon · fin ás
diferéncias entre PSG-EG e BNG sobre Europa.
Os pontos mencionados -haberia máis,
por suposto- son do máximo interese. Conviria, con todo, facer algunhas matizacións.
Os cámbios no mundo, e concretamente
en Europa, foron enormes e, sen dúbida,
como afirma o PSG-EG, beneficiosos para a
causa da paz, o desenvolvement.o, o entendimento entre os Estados, etc. Pero, como
galegas, ternos tamén a obriga de situar a
análise na nosa perspectiva.
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APERTURA Do LESTE
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MAPA EUROPEU QUE SE
ESTÁ A CONFORMAR TENDE
A FORTALECER UN CENTRO
DO QUE GALIZA ESTÁ LONXE,
ECONÓMICA E
--XE-0=-G=-RA-.-,FICAMENTE'

incapaz de oferecer un proxecto de cámbio.
Alternativas transformadoras surxiron con
éxito, sen embargo, nas nacións oprimidas
do Estado e esta segue a ser a eiva principal
de proxectos como IU, significativamente ausente dos ámbitos políticos máis vitais do
- Estado, como son o galega e o basco.
Esta incomprensión do problema nacional
é característica tamén doutros pecés. Un
· bon exemplo é a ne~ativa do PCF a apoiar a
independéncia de Alxéria. ·
No tocante aos paises do Leste, non é matéria deste artigo ¡malisar polo miudo os seus ·
cámbios, ainda que estes non poden levarnos a concluir que o modelo por eles representado fose un erro histórico, pero si que,
chegada unha fase do seu desenvolvimento,
conteña formulacións e aspectos obsoletos
que chaman á reflexión e á crítica, realizadas
con grandes sacrificios .e tensións, por parte
dos partidos no poder.
Ademais dos aspectos específicos da política nacional, estas transformacións coinciden no recoñecimento dos direitos dos povos, asi como no pluralismo político, como
elementos deficientemente aplicados na prática deses paises, e de vital importáncia para
o avance do socialismo na nova coxuntura
internacional.
SOCIALISTAS E COMUNISTAS
A respeito da repercusión ideolóxica dos
cámbios xerados nestes paises, existe outra
idea manexada con E?rofusión cal é a inexisténcia, na actualidade, de bases ideolóxicas
obxectivas para a división entre socialistas e
comunistas, surxida a partir da 1 Guerra Mundial.
A maior parte do movimento socialista dos
paises europeus máis desenvolvidos e con
meirande preséncia colonial apoiou a guerra
imperialista e escolleu a via da socialdemocrácia, debido, sen dúbida, a que os excedentes producidos polo expólio das colónias
africanas e asiáticas revertia en todas as clases da metrópole, contribuindo a adormecer
o potencial revolucionário da clase obreira.
Non asi as clases dos paises que, como
Rúsia, non se beneficiaban dese expólio,
máis que en certa aristocrácia.

• Victorino Núñez comprometeuse a dimitir se se
demostra que non· aplico u
ben as normas na eleición
de Valdor do Povo. Xosé
Cora Rodriguez foi elexido como
primeiro Valedor do Pavo da Galiza seis anos despois de promulgarse a lei que criaba ista institución. A sua eleición estivo presidida pala polémica, ainda que
non se cuestionaba a sua persoa, senón o xeito de facelo.
Esta diatriba levou a que resultara eleito cos votos dos populares e socialistas, agás un deles
que se abstivo (o voto foi segredo polo que non se coñece que
deputado foi) .
Bloque Nacionalista Galego e
Coalición Galega negáronse a
votar en sinal de protesta por
como foi elexido Xosé Cora, marxinando ao grupo do BNG e o
Mixto. O PSG-EG, pola sua banda, abstívose, alegando o mesmo motivo.
BNG e CG anunciaron que
apresentarian un recurso o que
levou a Victorino Núñez, Presidente do Parlamento a anunciar
o seu compromiso de dimitir se
se demostra que interpretou
erroneamente as normas, ao facer funcionar a Comisión de Peticións de xeito proporcional, impedindo deste xeito que o candidato do BNG, Isaac Díaz Pardo,
pudese ser apresentado ao pleno para a sua eleición.

O representante do BNG, X.
O mapa europeo que se está a conformar
M. Beiras afirmou que a eleición
tende a fortalecer un centro do que Galiza
1 foi "unha trapallada" e que a insestá lonxe, económica e xeograficamente. A
titución nace pifiada e falta de
unificación alemana ou o papel de poténcias
credibilidade desde un comezo,
non despreciábeis, como Hungria e Checospero resgardou das críticas ao
lováquia, falan neste sentido. As repercunovo Valedor.
sións económicas deste feito qüizá non se
Rodríguez Pardo, polo PSOE,
fagan esperar e alguns políticos ocidentais
afirmou que a forma non imporreacionaron de modo claro. Mitterrand, ten
taba e Portomeñe xustificouse
expresado xa, no nome de Fráncia, os temoafirmando que habia votos neceres levantados polo futuro potencial económico alemán e Felipe González manifestaba
sários para a eleición, polo que
hai poucos meses o seu medo a que o destia Valedor nacia perfeitamente lexitimado.
O
no de futuros investimentos rousara precisamente cara ao Leste, véndose o Estado es~
pañol perxudicado. A CE tivo que oferecer
• Máis de 400 docentes
1--~~~~~~~~~~~~~~-----'~
de contado e publicamente garantias en senfirmaron
xa contra a isenCRISE DOS PECES E
tido contrário.
ción do galego. A campaña
para verificar a crise do modelo comunista,
Como, lndirectamente, fixo notar GonzáANTERIOR AOS CÁMBIOS NO contra o recente decreto sobre a
tradicional, da que se colixe a necesidade de
lez, vários paises do Leste teñen unha renda
isención do galega para alguns
LESTE E DERIVA DAS
recompoñer a esquerda. Todos os cámbios,
per capita similar á do Estado español e o
alunas, promovida pola mesa de
PÜLÍTICAS CONDUCENTES Á- Normalización Lingüística e
ademais, parecen apontar na direción da soseu retraso coxuntural poderia verse moi
cialdemocrácia,
acortado nos próximos anos. ·
apoiada polos sindicatos CXTG,
ACEITACIÓN DO MARCO
Con todo, convén precisar qué esquerda
·Se a Comunidade Europea é xa excedenCC.00, INTG e SGTE, asi como
SIGNADO POLA OTAN E A
está en crise e por que. A crise dos pecés é
tária en productos diversos, fundamentalpolas asociacións Nova Escala
anterior aos cámbios no Leste e deriva das
mente alimenticios, convén ter en canta que
CEE'
Galega e ASPG, xa recolleu máis
posicións poi íticas mantidas por estes partiHungria, por exemplo, canta cunha agricultude 400 firmas de docentes, esidos, após da 11 Guerra Mundial (Pacto pala
ra florecente e desde hai vários arios é un
xindo a anulación do decreto.
Oeste modo é posíbel explicar tamén que,
liberdade e da transición en España, compaís exportador de produtos lácteos e carne.
Os centros que xa enviaron o
contrariamente ao considerado por Marx,
promiso histórico na ltália, eurocomunisO Estado español concentra o 20% das suas
non foran Alemánia e Inglaterra os primeiros documento firmado son: os instiimportacións a Polónia en peixe, moluscos e . mo ... ), políticas conducentes á aceitación do
grilóns da Revolución mundial e que esta ca- tutos de FP de Ribadeo, A Estracrustáceos; este país canta tamén cunha no- · marco signado pola OTAN e a CEE e de
miñase en sentido contrário, cara ás colónias da, Celanova, Viana do Bolo; insabandono do interese por constituirse en ele· táb~I produc_ión agrícola. O potencial pes(China, Cuba, Alxéria ...). Velaqui onde se titutos de Bacherelato de Verín,
mentos de transformación.
queiro da República Democrática Alemana
Meira, Anxel Fole de Lugo, A
amosa o certeiro das aportacións de Lenin
pod~ supoñer, por outra parte, unha dura
sobre o fenómeno imperialista e como resul- Xunqueira e Maria Soliña, de
com~eténcia para as flotas galega e portutou ser este feíto un dos motivos fundamen- Cangas; Coléxio Nasa Señora
guesa\ xa moi perxudicadas na actualidade
. tais da ruptura entre socialistas e comunis- dos Remédios de Ponteareas,
palas directrices pesqueiras comunitárias.
Rivera Casas de San Cibrao; de
tas.
POTENCIAL PESQUEIRO
A ilusi,ón que xeran os pasos a prol da uniBañoValga; Mosteiro de CaaNACIONALISMO, PLURALISMO E
DA REPÚBLICA
dade et)¡ropea poderia revirarse, desde o
veiro, de A Capela, t'Jegreira de
ANTI
IMPERIALISMO
_D_E_M_O-CR-ÁTICA
ALEMANA
pónto de, vista da economía galega, do mes. Bealo- Boiro; Victor Sáenz, de
Cando se análisa, pois, a necésidade de re- antes, Mazaricos; Raíña Fabiola,
mo xeito en que o fixo a expectativa aberta
PODE
SUPOÑER
UNHA
DURA
compoñer a esquerda· ou de unir o naciona- de Compostela; Meloxo (O Grocoa entrada na CE. De feito as disparidades
COMPETÉNCIA PARA A FLOTA -lismo é preciso contar con estas reflexións ve);
rexionais no interior da Europa comunitária
Cordeiro (Valga); Zanfqnga,
verbo da nova realidade europea.
tenderon historicamente a incrementarse.
GALEGA XA MOi
de Pedrafita do Cebreiro; Atios,
-Agravamento do papel periférico de Galiza de Valdoviño; escolas unitárias .
Se Gali~a ocupa hoxe o posta 142 entre
PERXUDICADA'
no novo marco.
as rexións da Comunidade, á luz dos acontede Tavilo (Outes); Sabuceda
-Afortalamento do nacionalismo como cla- (Santa Comba); Nigor (A Estracementos fiCtuais o seu. carácter periférico
ve ideolóxico-política transformadora, cara a da); Neaño (Cabana); Baiuca
pode acentuarse. Abonda con observar un
A esquerda~n crise é, xa que lago, aquela
unha Europa dos pavos.
mapa para d'ecs:atarse de que a excentricida(Catoira); Xixirei-Xavestre (Trazo);
qüe fixo do europeismo a sua bandeira, sen
-O antiimperialismo e o pluralismo ideolóxi-. 1 Asunción (Sárria); Comiáns (Lade de Galiza, a sua marxinación das grandes
se decatar de que esa bandeira era sostida
ca como características sobranceiras dese racha); coléxio comarcal de Eduáreas económicas, poden ir en aumento.
tamén polos grupos fortes de capital transm5vimento nacionalista.
Xa que logo a nova realidade europea non
cacións Especial de Vilagarcia e
. nacional e que estes tiñan xa representación
Hoxe o que si se pon en cuestión é o mo~
provocaria apenas nengunha mutianza funpolítica, ben na direita tradicional, ben na so- · delo de partido único socialdemócrata e eu- curso de especialización en líndamental nas análises realizadas polo naciogua galega de Compostela.
cialdemocrácia.
ropeista, carente dunha base de análise
nalismo a respeito do papel asignado a GaliA MNL agarda que se sumen
A mesma análise atinxe á esquerda estatal.
transformadora e adecuada á realidade de ainda moitos máis coléxios,
za.
O PCE fíxose cachizas cando Breznev era
Galiza.
O
cláustros, seminários e profesoA CRISE DA ESQUERDA
ainda o dirixente máximo da URSS. A esLois Pérez Castrillo é membro do Consello Nacional do
res
particulares.
o
Os cámbios no Leste son tamén utilizados J querda estatal, como a europea, móstrase
BN9
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DIREITOS DOS POVOS
Reuniuse en Barcelona a Conferéncia das Nacións sen Estado
/

/ '

.

A CON!?EO amplia o seu ámbito territorial
ás nacións do Leste europeu
•x.c.
A pasada fin de semana
celebrouse en Barcelona a
11 Asamblea Xeral da .
Conferéncia de Nacións
sen Estado. da Europa
Occidental,· cuxa principal
conclusión foi a
elaboración dunha
Declaración Universal dos
Direitos Colectivos dos
Pavos e a decisión, a
sancionar polo Comité
Internacional da CONSEO,
de que pase a ser
aglutinadora de todas as
nacións sen estado da
Europa sen exclusións
xeográfico-pol íticas.
A CONSEO é hoxe a única reunión internacional que tenta aglutinar os esforzos dos distintos
povos sen estado na Europa Occidental. As mundanzas nos paises do Leste coa emerxéncia

do que forman parte a Crida a la
Solidaritat (Catalunya), BNG (Galiza), ENGAM (Bretaña), Cuncolta
(Córcega), o Partido Occitano e
unha secretaria que leva o CIEMEN catalán.

Soberania política

Xosé Manuel Beiras presidiu a comisión economia da CONSEO

das diferentes realidades nacionais ainda sen resolver, nomeadamente na URSS, fixeron que
nesta 11 Asamblea Xeral -a primeira, fundacional, celebrárase
no 1986- se acordase extender
o ámbito da Conferéncia a toda
Europa, unha decisión que debe
sancionar o Comité Internacional

A Conferéncia dividiu as suas actividades en catro comisións:
economia, política, cultural e de
relacións norte-.sur. A primeira
deles, presidida por Xosé Manuel
Beiras, insistiu nas consecuéncias da conformación através da
CEE da Europa dos mercados,
que agudiza as diferéncias e os
desequilibrios e pronunciouse
por un modelo económico autocentrado que só se poderia lograr no marco da soberania política. Precisamente esta e a reivindicación do direito de autodeterminación foron os eixos das
conclusións da comisión política,
presidida por Aureli Argemí.
A comisión cultural centrouse
en dous aspectos: língua e información. A respeito da primeira

analisouse o marco de multiplicide loita das nacións sen estado
dade das culturas na Europa,
convocando para ese ano unha
atacando os intentos comunitáconferéncia extraordinária a cerios de uniformizar, advertíndose . lebrar en Córcega. Coincidindo
do perigo de considerar o inglés · cos Xogos Olímpicos resolveusé
como língua neutra e chamando
tamén a organizar unhas "Olimao Bureau de Línguas Menos Expiadas Populares" paralelas.
tendidas a incrementar as suas
Entre as resolucións finais deactividades. Nesta mesma cominunciouse o perigo para paz que .
sión considerouse a necesidade
supón a permanéncia dun bloca
de criar unha Axéncia de Notímilitar como a OTAN sobretodo
cias Alternativa que veiculice a
pola preséncia da VI Flota no
información xerada nas nacións
Mediterráneo e da política agresen estado, fóra- dos circuitos
siva do estado de Israel. Houbo
da& axéncias de información actamén resolucións de solidarietuáis por regla xeral.
dade coa Palestina e Suláfrica.
A Comisión Norte-Su! analisou
Na 11 Asamblea da CONSEO,
·as mudanzas nas relacións interna que estiveron presentes máis
nacionais e insistiu na necesidade cincocentas persoas, asistlde de achegamento das das reron desde Galiza, ademáis do
lacións das nacións sen estado
BNG, as organizacións Galiza
aos paises do Sul.
Nova e AS-PG, o sindicato CXTG
e o PNG-PG. En sendos comuni1992: anos dos pavos
cados FPG e APU acusaron ao
indíxenas
BNG de vetar a sua participación. Enviaron representantes arA CONSEO definiu dous obxectiménios e letóns, e estivo presenvos para o 1992 ao declaralo site un deputado iugoslavo da Remultaneamente ano de solidaripública de Eslovénia.
O
dade cos pavos indíxenas e ano

DECLARACIÓN DOS DIREITOS D·o s POVOS
PREÁMBULO
Considerando os progresos acadados desde
hai dous séculas pala "Declarazom dos direitos
do home, do cidadán" na toma de conciéncia
de igualdade de todas as persoas humana.
Considerando que, unha das contribuzóns
maiores á comprensión desta igualdade foi o
recoñecimento da diferéncia dos seres humanos en razón da sua língua, cultura, pertenza a
un pavo ... como afirmou a Declaración Universal dos Direitos do Home, proclamada poal
ONU en 1948.
Considerando que os direitos individuais á
igualdade e á diferéncia non se poden realizar
máis que no contexto do pavo co que un se
identifica.
Considerando que cada pavo é fundamentalmente o depositário dos seus direitos colectivos e inalienábeis á igualdade e á diferéncia.
Considerando que certos direitos colectivos,
sobretodo o direito de cada pavo a autodeterminarse e os direitos políticos, sociais, económicos e civicos que isa conleva, foron recoñecidos polos "Pactos lnternacionais" da ONU.
Constatando que outros direitos colectivos
non foron ainda recoñecidos ou desenvolvidos
dabondo e que perviven no planeta conflitos e
enfrontamentos que derivan da negación ou da
limitación do exercício dos direitos colectivos
de todos os povos.
Constatando que esta situación ten unhas
consecuéncias xurídicas e políticas na organización de sociedades humanas que institucionalizan, no direito internacional, as desigualdades e discriminacións entre pavos.
Constantado que as relacións internacionais
actualmente son monopólio dos Estados cons. tituidos que se arrogan en consecuéncia o poder de determinar o nivel de soberania de cada
povo, cando os povos son os únicos suxeitos
e fonte de direito e detentadores da sua soberania.
Considerando que para asegurar e poder
manter despois o seu dominio sobre áreas xeográficas determinadas, e conservar o seu monopólio de decisión sobre as relacións iriternacionais, os Estados impuxeron uns modelos
institucionais que confunden a cidadania coa
perténcia a un pavo, permitindo-lles asi negaren a existéncia dos pavos, ou submeté-los por
diferentes institucións xurídicas (autonomías,
rexionalización, etc.) a limitacións de soberania
ou a status de dependéncia.
Constatando que os esforzos realizados para
rachar con esta usurpación, en particular pala
"Declaración dos direitos dos pavos" publicada
en Arxel o 4 de Xullo de 1976, inspiradora dos
movimentos a pral dos direitos colectivos.
Constatando, porén, que incluso esta declaración admite restricións aos direitos colectivos
dos pavos, condicionando-os á supremacía
dos Estados constituidos, sobretodo através
da noción de minoria.
Considerando que, para abrir unha nova etapa na construción do entendimento entre os ·
pavos e contribuir asi á paz universal, é indis-

pensabel definir dunha maneira intrínseca e
completa os direitos colectivos dos pavos e o
seu xeito de exercício, independentemente das
suas situación actuais, políticas e xurídicas.
A Asemblea Xeral da "Conferencia de Nacións sen Estado da Europa Ocidental"
(C.O.N.S.E.O.) propón a toda a humanidade e
aos organismos internacionais competentes
adoptar e pór en práctica a presente Declaración dos direitos colectivos dos pavos:
PRELIMINARES
A auséncia dunha definición unanimente admitida do conceito de "Pavo" pon en evidéncia
que esta non é unha noción estática senón dinámica. A história mostra que as Comunidades
Humanas, recoñecidas como pavos apareceron e desapareceron ou rexurdiron a continuación, na cena internacional con outras características. Non obstante, as evolucións ou regresións das Comunidades Humanas ou dos povos non poden, en nengun caso, fundamentar
a negación ou limitación do respeito debido aos
seus direitos colectivos. Pertencen ás mesmas
Comunidades Humanas erixénxe na história en
tanto pavos, e portanto, converteren-se en suxeitos de direitos colectivos.
A presente Declaración ten por fin definir os
direitos colectivos dos povos e precisar por isto
mesmo o conceito de pavo.

Art. 8.2.- Todo pavo que, en razón de circunstáncias independentes da sua vontade, se
encontrase forzado a abandonar o seu território
histórico ten o direito de retornar, estabelecerse nel e nel exercer a sua soberania co respeito
doutros pavos presentes neste território.
Art.8.3.- Todo povo itinerante que desenvolvese a sua conciéncia nacional segundo este
modo de existéncia ten o direito á garantia da
sua libre circulación.
Art. 9.- Todo pavo ten o direito de expresar e
de desenvolver a sua cultura, o seu idioma e as
suas regras de organización e de se dotar, para
realizar isto, das suas próprias estruturas políticas, de ensino, de comunicación e de administración pública, sobre a sua área de soberania.
Art. 10.- Todo pavo ten o direito de dispar
dos recursos naturais do seu território e, no seu
caso, das águas territoriais que pertencen a el,
de facé-los valer para o seu desenvolvimento,
o seu progreso e o benestar dos seus membros, no respeito das disposicións dos artigos
17 e 18 da presente Declaración.
TÍTULO 111
DOS DIREITOS INTERNACIONAIS
DOS POVOS

rais ou atente contra a sua soberania ou o equilibrio do seu entorno.
Art. 19.- Todo povo ten un direito de recurso
directo nas xurisdicións internacionais cuxos
responsábeis deben ser eleitos democraticamente por todos os pavos e os árbitros escollidos de acordo coas partes en litíxio:
TÍTULO IV
DOS DIREITOS DOS MEMBROS DOS POVOS
Art. 20.- Todo indivíduo vivendo ou non no
seu povo ten o direito de exercer plenamente
os direitos individuais recoñecidos palas diferentes Declaracións, Convencións e Pactos lnternacionais, á luz dos direitos colectivos arriba
enunciados.
TÍTULO V
DISPOSICIÓN$ TRANSITÓRIAS
Art. 21. - To dos os povos que ten os seus direitos asoballados palas armas teñen direito a
recuperar a sua liberdade e direitos por todos
os meios posíbeis, sexa por mecanismos institucionais cando sexa posíbel, sexa coa resisténcia pasiva, non violenta ou armada.
Art. 21.1.- Todo pavo, cuxos direitos colectivos próprios son afogados por poderes ou estruturas impostas pala forza das armas ou por
outras imposicións, ten o direito de restabelecé-los en razón dos principios estabelecidos ou
citados na presente Declaración.
Art. 21.2.- Tacto pavo ten o· direito de elexir
os meios que estime máis úteis para obter este
respeito: ben, cando son posíbeis, todos os
meios democráticos e sindicais, ben os da resisténcia pasiva, pacífica, non violenta e arma·
·
da.
Art. 22.- Todo pavo, mesmo recoñecido, na
medida en que estexa submetido a situacions
de tutela ou que impliquen· formas de discrimi·nación, de colonización, nas suas diferentes
~xpresións, ou a c~lquer limitación da sua soberanía, ten o direito de executar todos os
meios e recursos, para recobrar a sua independencia e o plen~xercício dos direitos que per. tencen a todos os pavos.

Art. 11.- Todos os pavos son. iguais en direito.
Art. 12.- Todo pavo ten o direito de ser plenamente recoñecido en tanto tal no concerto das
TÍTULO 1
Nacións e de participar, con igualdade de voz
DOS POVOS E NACIÓNS
e voto, nos traballos e decisión de todos os orArt. 1.- Todo grupo de colectividade humana
ganismos intemacionais representativos.
que teña por referéncia comun a unha cultura e
Art. 13.- Todo povo ten o direito de estabelea unha tradición histórica própria, desenvolvicer libremente con cada un dos outros pavos
das no nome sobr:e un território xeográficamenas relacións convenientes no interese das parte determinado constitue un pavo.
tes, na forma que teñan conxuntamente deterArt. 2.- Todo pavo ten o direito de se identifiminado.
car como tal. Nengunha outra instáncia pode
Art. 14.- Todo pavo ten o direito de se unir a
substitui-lo. para defini-ló.
outros pavos, baixo formas confederadas ou siArt. 3.- Todo pavo ten o direito de se agrupar
milares, o que implica o direitó de romper libreen nación. A existéncia dunha nación é a conmente e unilateralmente os acordos.
secuéncia da vontade conxunta dos membros
Art. 15.- Todo pavo ten o direito de se benedun povo a auto-organizaren-se e maniféstase
ficiar equitativamente dos recursos naturais do
pala vontade dos seus membros de auto-orgaplaneta e do universo, das adquisicións tecnonizarse políticamente.
lóxicas, do progreso científico e do equilibrio
Art. 4.- Todo pavo goza, dunha maneira imecolóxico, que compoñen o património comun
prescriptíbel e inalienábel, dos direitos colectida humanidade.
vos e das prerrogativas enúnciadas na presente
Art. 16.- Todo povo ten direito á solidariedaDeclaración.
de, o que co"mporta a cooperación mútua entre
os pavos, a aplicación dos princípios de equi.:.
TITULO 11
dade
e de reciprocidade, os intercámbios das
DOS DIREITOS NACIONAi$ DOS POVOS.
riquezas naturais, das inovacións tecnolóxicas
e dos progresos económicos e sociais.
Art. 5.- Todo pavo ten o direito de existir liArt. 17.- Todo pavo ten o direito de impedir o
bremente calquer que sexa a sua dimensión
uso das riquezas naturais e das inovacións tecdemográfica.
nolóxicas para fins ou en condicións que poñan
Art. 6.- Todo povo ten o direito de se autodeen perigo a saúde e a seguridade doutros paterminar de forma independente e soberana.
vos ou que compremetan o equilibrio ecol.óxico
Art. 7.- Todo pavo ten o direito de se autogo- ·
do
entorno.
vernar seguindo as opcións democráticas dos
seus membros.
·
Art. 18.- Todo pavo ten o direito á lexitima
recuperación dos seus bens asi como a ·unha
Ar:t. 8.1.- Todo pavo ten o direito ao libre
reparación adecuada cando fose expoliado en
exercício da sua soberanía sobre a integridade
todo ou en parte dunha das suas riquezas natudo seu terri_
tório ..

TÍTULO VI
CLÁUSULAS FINAIS
Art. 23.- A aplicación da presente Declarazom implica a desaparición de todas as situacións negativas ou !imitadoras dos direitos colectivos dos pavos e a cancelación de todas as
disposicións xuridicas, estatais ou interhacionais, qu_
e estén contra eles.
Art. 24.- Os asinantes da presente Declarazom comprometen- se a traballar polo recoñecimento de todos os pavos e dos seus direitos
colectivos nos organismos internacionais competentes através da sua representación no seo
destes. Estes organismos terán, xa que loga,··a
misión de garantir o respeito dos 'direitos colectivos dos povos aqui definidos e de remediar
as violacións de que puderan ser obxecto. O
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$EGUNDD CABODANO DAS DETENCIÓNS DO EGPGC

Concentración ~n Pontevedra e peche eti A Coruña no segundo cabodano ~a caída

Mobilizacións a favor qos presos do EGPGC

,\

\

no morreu o 25 de Maio despois
. de 177 dias en folga de fame
para esixir a reagrupación dos
presos do....GRAPO, organización
á que perteñecia.

Cunha concentradón en
Pontevedra, ante a cadea
de A Parda, e un peche no ·
Pazo da Xustiza coruñés,
os Comités Antirrepresivos
e as Jugas, pediron a
liberdade dos membros do
EGPGC, pois xa hai dous
anos que foron detidos e,
segundo a lei, deberian ser
postes en libertade
condicional ao rematar o
prazo de prisión
preventiva.
Na concentración celebrada o
sábado 26 en Pontevedra, convocada polos Comités Antirrepresivos, participaron perto dunhas 200 persoas.
Nun comunicado leido ao remate da concentración pediuse
o recoñecimento como presos
políticos dos membros detidos
pola sua
pertenénncia ao
EGPGC, a liberdade preventiva e
amnistia.
Tamén se fixo referéncia a que
non se lle concedese a libertade
baixo fianza a Miguel Campuzano, por máis que estexa nas
mesmas condicións que Xosé
Soto e Alfredo Fernández.
Na concentración tamén se
mostrou o apoio aos 30 presos
bascas despraza.dos a Galiza, e
denunciouse a situación do cárcere de. A Parda, "que ten as·

•Sevillano· morreu despois de 177 dias en folga
de fame. José Manuel Sevilla-

Sevillano recibiu forzosamente
alimentación por via intravenosa
nos últimos tres meses, senda
ingresado no hospital dado a
gravidade da prisión, e xa habia
unha semana que anunciaran a
sua morte que non chegou a
producirse.
Despois da marte de Sevillano
continuan en folga de fame cuarenta presos.
Sevillano é o segundo GRAPO
que marre durante unha folga de
fame en reivindicación dunhas
condicións dignas nas cadeas. O
19 de Xuño de 1981 morrera
Crespo Galende, despois de
manter o xexun durante 96 dias.
condicións máis más, tanto a nívet-de instalación como de trato".
Tamén se lee nesta concentración un comunicado de saudo
dos familiares dos presos bascos internados no cárcere galego
que non puderon agardar á realización do acto.
Condenouse, igualmente, a
morte de Juan Manuel Sevillano,
·preso do Grapo en folga de
fame.

Peche en A· Coruña
O luns dia 28 membros das Jugas e familiares dos presos do
_ EGPGC, pecháronse no Pazo de
Xustiza de A Coruña para reclamar a suainmediata posta en liberdade.
Os participantes no peche
ocuparon o xulgado de Primeira
lnstáncia e lnstrución número un,
durante hora e média, antes de
ser desaloxados palas FOP per-

trechadas con material antidistúrbios.
Con este peche querian tamén
denunciar a "violéncia contínua
que hai nas cadeas e a auséncia
de condicións dignas de vida e
aillamento do exterior".
As Jugas tamén fixeron fincapé na petición de reagrupamento
dos presos galegos trasladándoos a Galiza, culpando a Felipe
González da morte de J. M. Sevillano.
D

PEQUENA HISTÓRIA TENDENTE A ·ILUSTRAR O PRECÁRIO
DA ESTABILIDADE DENTRO DA QUAL CREMOS EXISTIR
JOAM R. DfZ-JÚLIO G. TEIXEIRO

"... (o autor) Está convencido da legitimidade
que o guía e só reconhece como
tribunal ao pavo galega. "
Nova Poesia Galega. Epílogo

Hai já bem séculas que esta Nagom se ve
reprimida no seu próprio ser; todos aqueles
que nos precederon, e também os· que hoje
mantemos a consciencia desta situagom, sobrevivimo-la na fortuna de habitar fisicamente livres esta, Terra. Contado, gragas a esta
consiciencia, para alguns, nom haj fortuna
que avonde como para nom joga-la a cámbio
dun pouco de esperanc;a na verdadeira. liberdade. Naquela que haveremos de viver todos
juntos, que todo este povo celebrará na alegria de ser dono de si próprio: Non obstante
ao dia de hoje, para muitos, o prego que se
tem de pagar semelha elevado de mais. Nom
é este exemplo que estamos a recever daqueles que cumprem já o seu segundo ano
nunha dupla condic;:om de prisioneiros e des~errados. Dous anos que este Povo se viu na
abriga de viver na ausencia do rriais escolmado dos seus filhos.
·
Este segundo cabodano é um momento
tam bom como outr<;>s para que a organizac;om anti-represiva e pola Amnistia de Galiza,
JU.G.A., faga un breve balanc;:o público do
que aconteceu arredor dos que aquel 28 de
Maio comegaron a sofrir o lado máis sórdido
da repressom de parte do imperialismo espanhol.

ESTOS GALLEGOS SON CASI COMO LAS
PERSONAS: SÓLO LES FALTA HABLAR!
Quando um galego é detido pola sua militáncia, á policia espanhola entran-lhe uns irrefreñáveis ánimos para a conversa que normalmente nom poden reprimir, nen ainda
muita antes de chegar
comissaria. Achamos entón entre o amplo repertório de prácticas intimidatorias o que aconteceu aquela
noite da primavera do 88 de caminho as dependencias policiais:
-Ameagas, é dizer, agarimos do tipo; "te
vamos a matar", "hijo de puta terrorista", "te
pegamos un tiro o dos y que fue que te quisiste escapar" ...
-Ameac;as durante as absurdas caminhadas polo monte, e durante o trajecto no
carro.

a

-Simulacros de assassínio; amagos de
aforcamento, cano de pistola na boca, 'etc ...
Quando se chega a comis~aria o interrogatório faz-se mais científico. E o conhecimento desta circunstancia, fruito da experiencia
ante~ior, o que por un momento move a Antón Arias Curto a preferir a morte antes que
ver-se na obriga de delatar a companheiro
nengum.
QUANDO SANITÁRIO RIMA CON
.
CARCELÁRIO·

A sanidade penitenciária nom tem como objectivo a atenc;:om aos internos, senom que

O QUE PREVÉM PRIMEIRO PREVÉM
.DUAS VEZES ,

O primeiro que fizo o Estado Imperialista es_panhol, em "prevenc;:om de que estes "peri-·
gosos" galegas seguessem a ·teimar na luita
pola sua Terra, 'foi aplicar:-lhes a sibilina fórmula penitenciária da "prissom preventiva".
Quer dizer, dous anos de presunc;:om de culpabilidade prorrogáveis a quatro; noutras palavras, o velho adágio policial: todo militante ·
independentista é um ·terrorista meritres non
se demostre o contrário. Vaia como exetnplo
da arbitrariedade desta figura legal o caso de
Manuel Soto, que passou no caldeiro "preventivamente" ano e meio sem saber ainda
agora nem porque forá prendido, nem porque o ceivarom.

'0

PRIMEIRO QUE FIZO O
ESTADO FOI APLICAR-LHES
A SIBILINA FÓRMULA
PENITENCIÁRIA DA PRISSOM
PREVENTIVA. QUER DIZER;
DOUS ANOS DE
PRESUNQOM DE
_ _C=-U=.!L~PABI LI DADE
PRORROGÁVEIS A QUATRO'

cumple unha func;om complementária ao resto do aparelho repressivo dentro da prissom,
na procura de possíveis debilidades na saude que fagam mais doado o labor contrainsurgencia desenhado ao efecto polo governo
español. Neste sentido foi utilizada (sem sucesso) adoem;:a que sofre Suzana Lópes Pagas, a causa dum quadro epiléptico, como
palanca para mover a sua vontade faze ao
arrepentimento e a sua posterior utilizagom
como mercaduria política contra o Movimento Galega de Libertac;:o,m Nacional.
O facto de Antom Arias Curto ficar inútil
de por vida, pola premeditada negligencia
com a que foi tratado, demostra que ante a
inutilidade das tácticas do arrepentimento a
sanidade pode chegar a jogar un papel tendente ao extermínio e aniquilamento físico.
DIVIDE ET IMPERA: CORCUERA DIXIT
A arma mais eficaz que possuem os presos
independentistas dentro da cadeia consiste
na sua própria auto-organizagom como colectivo, assim como a articulac;:om no seio do
seu Povo do movimento anti-repressivo que
hoje representam as JU.G.A .. A política de
_dispersom levada a cabo polo governo do
P.S.0.E. é a resposta ao anterior; por um
lado ailha-se aos presos dos seus companheiros, e por outro dificulta-se a sua relac;om
com o exterior (familiares, amigos, médicos,
avogadós, etc.) na intenc;:om de contextualiza-lo afectiva e politicamente.
Dixemos que a História de tantos séc1:1los
revela que a Galiza nom ganha nada alienada
de si própria; e estes últimos anos ensinarom-nos que nem Espanha, nen as suas instituigons pseudo -democráticas (parlamentos, tribunais ... ) estám dispostas a nos regalar nada. Sem dúvidas a respeito disto, o movimento galega pola Arnnistia continua o caminho encetado desde que o primeiro galego
foi prendido por luitar pola liberdade da sua
Terra e defender a dignidade do seu Povo.
Este é o nosso c;:onceito de Amnistia; a liberdade de todos os patriotas galegas presos como consequencia da superac;:om política das causas que leyam a nossa Nagom
ao contencioso que sostém com o estado
espanhol.
D
Joam R. Diz e Júlio G. Teixeiro pertecen a Coordenadora
Nacional das Juntas Galegas pola Amnistia
,

En Vigo os fam iliares dos presos en folga de fame intentaron
manifestarse na rua con cortes
de tráfico en várias ocasións ainda que sen moito éxito.
Ainda que as protestas foron
minimizadas en Euskadi foi donde máis éxito tiveron. En Pamplona celebrouse unha manifestación o mesmo dia da marte.
Durante o recorrido un policía de
paisano disparou contra os manifestantes ferindo a unha persoa.
D

•O PSOE impede que se
investigue aos non deputados. A Mesa do Congreso
adoptou, co voto exclusivamente
dos social istas, un acordo que limita a capacidade de investigación da Comisión do Estatuto
nas actuacións irregulares nas
que podan incurrir os deputados
"ao facer uso interesado ou indebido da sua condición" .
D

•Un xomalista asesiñado
cada cinco dias. A violéncia
contra os profesionais da información é tal que durante 1989
morreron 71 xornalistas en 22
paises, o que ven supoñer que
cada cinco dias asesiñan a un
s'egundo datos facilitados poi~
asociación
"Reporteros
sen
Fronteiras".
Donde máis se manlfesta esta
violéncia é nos paises de América Latina, con Colómbia á cabeza con un total de 15 xornalistas
asesiñados. Séguelle na lista negra El Salvador con 11 e Perú
con 7.
En 1988 os xornalistas mortos
como consecuéncia do seu traballo informativo foi de 45 e, neste ano, con datos ao 31 de Marzo xa van 12 xornalistas asesiñados.
D

•Cuba é o país con menor
taxa de m·o rtalidade infantíl de América Latina. En
1998 Cuba acadou a cifra de
mortalidade infantíl máis baixa
da sua história. Tan só 11 de
cada 1.000 nenas nascidos vivos
morreron antes do primeiro ano
de vida. Cuba sitúase asi á cabeza dos paises de América Latina
en canto a redución de mortalidade infantil. A mediciña cubana
e os plans de asisténcia social
oferecen unhas prestacións que
non teñen parangón con outros
paises do resto do mundo. A cifra cubana de mortalidade infantíl qitúase á altura de ltália, país
que está entre os mftis industrializados do mundo.
D

AXUDAS OFICIAIS

E.STRATÉXIA DE IMPLANTACIÓN DO EUCALIPTO

Salários de miséria, práticas de alunas na fábrica de pasta
e especialización no eucalipto

Forte malestar en Noia .
·O complexo forestal de Lourizán ·serve polo pago de~. ax~d~s
polo temporal de -Decembro
aos .intereses da celulosa de Ence
ao pago das axudas limitábase a
un fax, no que rogaban a asis- téncia dos -viciños ali citaoos
para receber as axudas, sen
Como consecuéncia do
nengun tipo máis de explicación
pago das axudas
concedidas polo Gow~rno ou aplaración.
•

.G.L.T.

A Empresa Nacional de
Celulosas, Ence, ten cada
vez mais control do Centro
Forestal de Lourizán,
desde a sua fábrica de
Pontevedra. Tanto a
estructura de investigación
coma o viveiro están
adicados ao eucalipto,
mentres que Ence defende
o mantimento do
Patronato como forma
ancrónica de governo que
lle permite intervir no seu
consello e utilizar
privadamente esta
institución pública.
O complexo público de Lourizán
está formado por tres institucións que se complementan entre si: o Centro Rexional de Ensino, Investigación e Experiencias
Forestais, CREIEF, o Centro de
lnvestigacións Forestais e a Escota de Capataces Forestais. O
primeiro quedou instituido o ano
1943, a partir dun acordo entre a
Deputación de Pontevedra e os
ministérios de Educación e Agricultura de Madrid. O presidente
da Deputación constituíase en
presidente do Patronato e asumía a responsabilidade do seu
control. Desde 1975, o Centro de
Investigación depende da Conselleria de Agricultúra.
A Esco/a de Capataces criouse
no ano 1954 e desde aquela formou unha média de menos de
vinte alunos por ano. O CREIEF
xustifica unha existéncia languidecente como centro de prácticas (residéncia forestal) para os
enxeñeiros de montes.
O Centro de lnvestigacións
Forestais vai ser o principal ponto de contacto entre a sociedade
galega e o vello pazo de Montero
Rios, que na parroquia de Lourizán é coñecido como a finca da
Granxa. A publicación de traballos de botánica e producción de
plantóns de frondosas seleccionadas conforman a imaxe desta
institución pública até que o Instituto Nacional de lndústria instala sobre a beiramar de Lourizán,
(con axuda de forzas do exército
para reprimir aos veciños que
defenden o direito a un espátio

Civil, através de Protección
Civil, xerouse en Noia un
forte malestar viciñal
debido á falta de
información para xustificar
a non concesióñ de
axudas a ·determinados
viciños. O concello
protestou ante o Goberno
civil polo que consideran
atitude de escasa
transparéncia que dá lugar
a suspicácias.

comunal próprio) a fábrica de celulosa. O eucalipto aparecerá
logo como unha frondosa obxecto de estudo. A preséncia activa
de Ence como vogal do Patronato ten unha clara incidéncia na
institución directa de bolsas e
axudas para o estudo das espécies de interés para a producción
de pasta. Unha das realizacións
producto deste cacicazgo de
Ence sobre o complexo de Lourizán, é un bosque de eucaliptos
ao que se lle mantén un prado
vizoso mediante abono orgánico
e limpeza rigurosa, en especial
das follas de eucalipto que conteñen terpenos e impedirían o
crecemento da herba. Ence
acostuma referirse a este bosque
como exemplo da convivéncia
entre o prado e o eucalipto, sen
dar conta dos cuidados que esixe e da imposibilidade práctica e
sociolóxica de manter un bosque
de eucaliptos con ecosistema de
frondosa en toda Galiza. Actualmente trabállase con máis de
vinte variedades de eucalipto na
procura de conseguir aumentar a
resisténcia ao trio. Como se
sabe, o eucalipto só pode medrar entre cero e catrocentos
metros de altura.
O ex-Xefe da Escola de Capataces, Gabriel Tobal é hoxe xerente da empresa NORFOR, adicada á comercialización da madeira. Nos médios forestais non
é nengun segredo que esta firma
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ENRIQUE MAGDALENA VILA
VELÁZQUEZ MORENO, 34-1 ° - TELF.: (986) 22 54 98
CON ESTES PRECIOS ASEGURÉ CONXUNTAMENTE
O SEU VEHICULO E A SUA VIVENDA
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FORO

SEAT-VW
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124, 131 .. 38.490
VW Golf ................ ... ............................. 44.757
VW Polo ....... ............ ........................ .... 38.490

XAN CARLOS VILLAR/NOIA

Fiesta 1.1 ........... ................................. .. 31.532
Fiesta 1.3, Escort, Taunus-1600 .......... 34.056
Escort-1600, Orión-diese!, Sierra ........ 39.992

CITROEN
AX TRE, BX-14, GS, Visa 11-Super ...... 38.490
CX, BX-19, Visa diese! ......................... 44.757

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

. RENAULT
Super 5 .... ... ......... ....................... .......... 35 .21 O
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 \l'.IAXE PORSOIO 2.110 s$'TA. ANUAIS
PRESTAMOS SERVICIO EN TODA GALIZA

é de feito unha intermediária fundada por Ence para adquisición
de madeira pasteábel para a factoría de Lourizán. As compras de
madeira queimada non se fan asi
nunca direitamente desde Ence
senón através de Norfor

Salários de miséria
A Escala segue a depender do
ministério de A_gricultura e non
ten recoñecidos os estudos que
imparte. As dependéncias uti!izadas polos alumnos están nun estado de decadéncia completo xa
que desde que foi criado o Complexo,.. a xunta dó Patronato non
considerou nunca unha parte
considerábel do orzamento para
gastos de mantimento.
O Secretário Comarcal de
Pontevedra da Confederación
Xeral de Traballadores Galegos,
Manuel Currás Meira ten denúnciado a especialización do Centro de Investigación no eucalipto,
espécie que segundo un estudo
da CEE constitue unha amenaza
para a diversidade forestal galega. En relación á situación dos
traballadores de Lourizán, Currás
Meira di que non ten noticia dunha empresa de Pontevedra na
que os traballadores estean en
piores condicións. A isto hai que
sumar a explotación dos alumnos. As veces, as prácticas destes estudantes consisten en realizar traballos na planta de celulosa de Ence. Recentemente accidentouse un alumno cando
realizaba traballos na factoria de
Lourizán, ainda que no parte de
baixa se indicara que se mancara no monte.
O personal empregado non ten
convénio e pertence ao Réxime
Xeral Agrário, ainda que a meirande parte das funcións que
realiza sexan de venda.
Non se lembra xuntanza · da
Xunta do Patronato o que permite de feito á direción da celulosa
de Ence orientar o funcionamento do centro na dirección dos
· seus próprios intereses. Con
todo, Ence considera que poderia obter da actual Xunta a reforma do estatuto de Lourizán no
senso de consolidar a privatización de feito baixo a .forma dunha fundación para ,o estudo e investigación das espécies de interese para a conversión industrial
en pasta. Ence adiantou á Xunta
unh.a primeira oferta de 30 millóns de pesetas anuais para que
esta institución pública atendese
en E:;lXClusiva os seus intereses. D

Mais de médio centenar foron as
peticións de axudas presentadas, das cais só 21 foron atendidas. Ante o rebúmbio causado
pola non concesión á totalidade
dos afectados, estes se presentafon nas dependéncias do Concello de Noia esixindo unha explicación. Como queira que ese
mesmo dia se atopaban na Casa
Consistorial os membros do Governo Civil que viñeron facer entrega dos cheques personalmente, os encarregados municipais
trasladáronlle a estes as queixas,
comprometéndose a chamar o
dia seguinte por teléfono a quen
llo solicitara para explicarlles o
por que da denegación en cada
caso concreto, causa que non fixeron, o que exaltou ainda máis
os ánimos dos cidadáns afectados.
Postes en contacto con fontes
munidpais, estas mostraron a
sua estrañeza pela forma pouco
clarificadora que tiveron de resolver as axudas. A única nota
recebida no Concello referente

O · Concelln de Noia enviou
unha nota de protesta ao Governo Civil polo que coñsideran
unha atitude de escasa ou nula
transparéncia, o que dá lugªr ao
nascimento de suspicácias e
malentendidos que incluso poderian volverse, de non ter ac- tuado con rapidez e dilixéncia,
contra o próprio Concello. Asimesmo o Concello solicita que
se fagan públicas as listas de
afectados aos que se lle concederon axudas, asi como a sua
cuantia, para ter algunha forma
de control sobre unha adminis' tración hermética que se cura en
saúde coa coletilla de que "Esto
irá al Tribunal de Cuentas del Estado".
Vários dias despois nun programa de rádio a viciña de Noi_
a,
Mercedes España tivo unhas palabras duras para os membros
de Protección Civil, ·que tamén
estaban en onda, quen quedaron
de vir a Noia e revisarlle o seu
expediente, ao que a viciña contestou que o seu caso non era o
único e que deberían ser revisados todos.
O persoal de Protección Civil
(Governo Civil) comprometeuse a
volver a Noia a xustificar algun
dos casos dubidosos. Nembargantes non se comprometeron,
momentaneamente, a facilitar
unha lista de "admitidos" e a
cuantia do pago da axuda, polo
que alonxan até o infinito as posibilidades de exercer un control
máis sério e responsábel sobre
as actuación de determinados
sectores da Administración.
D

EMPRESAS EN CRISE

Posíbel peche de
"Hermanos -Díaz" de A Rua
•

X.L.NALDEORRAS

Traballadores da empresa constrütora "Hermanos Díaz" de A
RLia, denunciaron o pasado dia
23 de Maio ante a Inspección de
Traballo de Ourense o que entenden como "proceso encoberto de regulación de emprego"
para deixar na rua a meirande
parte dos máis dun cento de empregados con que canta a empresa. Esta l:iña unha plantilla de
trescentos traballadores hai úns
catro meses, cando se iniciou un
proceso de rescisión de contratos temporais e venda dos bens
con que contaba. Segundo OB
dados dos que se dispoñen, o
nível de vendas da· sociedade
chegou a· ser de trescentos millóns de pesetas anuais.
Os traballadores aseguran que
todo o proceso de peche da empresa está senda levado ás suas
costas. A intención dos proprietários seria o peche definitivo
para despois abrir unha nova
empresa. Na actualidade, os empreg·ados fixos atópanse inactivos por decisión dos proprietários mentres que outros teñen
sido abrigados a coller as vacacións, "polo de agora ainda se

nos paga o soldo base máis a
correspondente antigüidade". O
temor de estes obreiros é que "a
empresa queira pechar, pois
vencieron terreas e maquinária
que tiñan, ademais de abandoar
obras adxudicadas ou subcontratalas· a · outras sociedades".
Unha canteira que "Hermanos
Díaz" tiña na localidade de Biobra, no concello valdeorrés de
Rubiá, tamén foi vendida.
Un grupo de trinta traballadores pretendeu o pasado Luns ser
recebi~o por un dos proprietários, Xosé Díaz Gómez, quen
. abandonou as instalacións da
empresa ao decatarse da preséncia dos traballadores. Estes
manifestaron a sua intención de
acudir de novo a entrevistarse .
con el ao tempo que convocaban unha asemblea para o Mercóres, ás oito da tarde, na que
se decidirian as posturas a adoptar se a empresa segue sen querer dar explicacións sobre o seu
futuro, que diversas fontes coinciden en sinalar como viábel. A
construtora "Hermanos Díaz" é a
·maior empresa do sector na bisbarra valdeorresa, e chegou a
contar con médio milleiro de traballadores.
D
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AGRESIÓN ECOLÓXICA

Os vertidos cobren parte da ponte histórica de .Fillaboa .
• Plan de actuación turística do BNG para Cangas.

A derradeira praia fl~vial de Salvaterra
ameazada polas lamas dunha graveira
•

O BNG apresentou un plan de
actuación turística para Cangas
que pretende que faga seu a
xestora que governa agora no
concello .

XOSÉ M. SUÁREZ/O CONDADO

O motivo da apresentación é a
· "avalancha turística de Cangas
nos meses do verán que significa
non só unha fonte de riqueza é
un médio de vida importante
para moitos sectores da nosa
povoación e que pon ao descuberto as graves caréncias infraestructurais do concello para
atender a demanda".

A actividade dunha graveira próxima está a borrar os accesos da
ponte da Fillaboa, paso histórico
da catro arcos sobre a bocarhbeira do. Tea no concello de Salvaterra. Excavadoras mecánicas
espallan diariamente grava; lamas, area e arxila até as duas
eabezas de acceso da ponte
construida no ano 1615. O verquido de áridos tamén está a extenderse por baixo dun dos ar~
cos da ponte polo que se chega
á praia de Salvaterra que tamén
· está en perigo de d6saparición
perante o avance dos resíduos
que deita a graveira.

O obxecto da proposta do
BNG é o de paliar esas caréncias
da mellar maneira posíbel, e situar as solucións en tres apartados e un plan a longo prazo de
actuación turística.

Os traballos da graveira situa-:
da nas inmediacións da ponte
vella, na estrada de Salvaterra á
Salceda, cambiaron da extracción de grava e area do rio, proibida hai ano e medio, polos de
molturación de gravas excavadas no monte. A grava molturada
para producción de areas de
construcción ten que pasar por
un proceso de lavado do que resultan lamas e arxilas. Esta ganga está a ser deitada en pias de
decantación na marxe esquerda
do rio, separadas da beira por
unha delgada sebe de amieiros,
espiños xestas. Logo de secar a
lama, os camións da graveira
cargan as arxilas e transpórtanas
á marxe dereita para depositala
á beira do rio nun terreno de prado comunal no que era corrente ·
ver tendas de acamapada durante o verán. A beleza da paraxe,
coas ribeiras verdes refrexadas
no río, á sómbra da ponta vella,
atraia durante o verán a moitos
excursionistas. O conxunto natural completábase cunha ben gardada praia fluvial de area branca.

Propón asi a constitución dun
Centro de Iniciativas Turísticas, a
posta en marcha dunha oficina
de información turística e unha
reunión dos sectores de hostelería.
As medidas máis importantes
que propón aplicar este verán
son un plan de tráfico urbano
para toda a tempada; garantir o
suministro de auga; limpeza das
praias; bando para a limpeza de
fincas e cercas que dan ás vías
públicas; un plan de actuación
municipal contra os incéndios;
valado de obras e un programa
de actividades de esparcemento
e festivas na tempada, reuníndose coas distintas comisións de
festas para elaborar un calendário, reunión cos vendedores ao
ar livre e control das terrazas;
control dos chiringuitos das
praias e do campismo selvaxe;
impedir o tráfico rodado aos
areeiros e outros plans de milloras cara as praias, facilitando a
práctica de deportes náuticos. o

Entre a grava e a lama
Este cadro natural estáJ1oxe violentado polos verquidos de arxila
que ?S choivas arrastran deica o
rio. A vista queda a magnitude
do impacto ambiental causado
pala graveira tanto no río e a sua
reserva piscícola como nas suas
privilexiadas ribeiras verdes. A
Lei do Património Histórico establece claramente competéncias
municipais e autonómicas na sal-

•Explosión na fragata Catalunya. Dous mortos e vários
A acumulación dé arxila e grava nas marxes do tea está a defigurar tanto a ponte histórica como o cenário da derradelra ,.
praia fluvial de Salvaterra de Miño

. vagarda da memoria monumen·tal pero o Concello de Salvaterra
non pon interés en evitar que
sexa enterrada a sua derradeira
praia fluvial, despois que a que
tiña ao pé do Miño desaparecera
hai anos para deixar paso ao co-

nxunto deportivo municipal.
Xunto co desinterés que o governo municipal de Salvaterra
mostra por conservar esta histórica ponte e o idílico remanso fluvial no que está situada, compre
denunciar a incongruéncia que

supón proibir a actividade das
graveiras para permitir que estas
indústrias se reconvirtan en fábricas de arxila e continuen a destrozar os rios coa acumulación
de inxentes cantidades de lamas
e arxila nas beiras.
O

CULTIVOS TRADICIONAIS

Recuperan o cultivo e elaboración do liño en Vilalba
•

PABLO NASEIRONILALBA

O liño, tradicional cultivo que
mantiña en funcionamento centos de teares na comarca chairega, deixou de ·cultivarse a partir
da metade do primeiro século,
debido en ·parte á laboriosidade
que esixia a producción, asi
como pala aparición de tecidos
xa confeccionados industrialmente.
Os escasos teares que se foron conservando na vilalbesa parróquia de Lanzós voltarán, se a
colleita o permite, a trenzar camisas, sabas e outras prendas grácias ao esforzo dun fato de veciños do bairro de Moreda pertencentes á Asociación Viciñal
"Monseivane". Dentro dos obxectivos desta asociación, alguns dos séus membros procederon a primeiros deste mes de
Maio a semiar cinco quilos de
semente de liñaza nun terreo · de

médio ferrado situado na veciña facilitar o fiado.
Seis teares agardan a culminaparróquia de San Simón e cedido por un particular. A principal ción deste proceso para que un
dificuldade á hora de levar a grupo de rapazas da zona se inícabo a idea consisteu segundo cien nesta arte textil tan extendios responsábeis de "Monseiva- da hai uns anos e hoxe reducida
ne" en atopar a semente. Nun ás criacións dos grandes modisprimeiro momento tentaron con- tos. Asimesmo a agrupación
seguir uns quilos de procedénoia "Monseivane" ten pensado levar
francesa que ao parecer está a adiante outros proxectos como a
ser cultivada nalgunhas terras de constitución dunha comisión que
Ourense, mais ao non obter re- obteña información permanente
sultados positivos. recorreron vá- e actualizada sobre créditos prerios comércios de Lugo relacio- ferentes e campañas agrárias fonados co tema até dar coa se- restais ou gandeiras, así como
mente da liñaza.
realizar tarefas de formación a
Agora · queda por diante un meio de cursos, audiovisuais,
proceso laborioso. Unha. vez re- charlas, etc... No plano cultural
collido o pr:oducto ten que secar os responsábeis da Asociación
ao sol antes de proceder ao ripa- queren pór en marcha unha esdo, consistente en · separar as cala de música e baile galego
vainas coas sementes do resto que están a estudar. O ámbito de
da pranta que será anegada no actuación abrang\le as parrórío entre cinco e nove días. Para quias de Lanzós, San Simón, Virematar o proceso o liño será lapedra e Samarugo na zona
mazadq e metido no '.fo~n.o _ para .norde do conc~ello vilalbés.
O

feridos, algus deles graves, é o
balanzo dunha explosión producida na fragata da Armada Española Cata/unya que estaban arranxando no peirao número 11 da
Bazán.
Os morfos producíronse por
asfixia e ainda se descoñece cal
foi a causa da explosión, especulándose que foi producida por
l.J...n escape de gas.
Tanto os morfos como a case
totalidade dos feridos son persoal militar.
O

• Reunións. paralelas na
banca. Os sindicatos nacionalistas na banca UTBG-INTG e
SGB-CXTG denuncian púbricamente a celebración de reunións
para tratar do convéncio de banca entre a patronal AEB e os sindicatos estatais, ao marxe da
mesa negociadora do convénio,
o que, consideran . "constitue
unha discriminación para os outros sindicatos da mesa e un
atentado á negociación colectiva".
Tamén acusan a Leal, recentemente elexido presidente da
AEB, de desvirtuar desde o seu
cargo a negociación do convénio, e a UGT e CC.00. de sentir
desprécio polos traballadores e a
sua prostración ante a patronal
pois, en cada convénio a banca
esta consegue milloras co apoio
destes sindicatos.
O

URh~ grande festa con grand~s prémios para
·os nosos clientes _ .

.

\

GRANDES PREMIOS CADA D.IA
• Un coche Citroen .
AX .11 RE, 3 portas
cada día.

• O importe dun
saldo cada día(*).

• o-importe dunha
Nómina mensual
cada día.

• O importe dunha
Pensión mensual
cada dia.

• 25 bicicletas cada
dia. ·
1

-

·VENA BECOLLER
. OS SEUS NÚMEROS DA SORTE
(*) Até un máximo de 500.000 pesetas
· Prémios segundo bases dos sorteos a consu~ar na Caixa Galicia.
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John Kénneth Galbraith-·
'Non estou de acordo coS qúe, por cego ideolOxismO, -talan do trunfo d
•

\

.

1

•

•

e ·unha elasticidade que non existía
. volviment6 económico. Un . que xa
.
·
.
nos anos trinta:. .
mencionei
é
o
desenvolvimerito
John K. Galbraith, Prémio
desigual
entre
as.
diversas
·
partes
De
todo
o
que
di
paréceme
·
e
ntenNobel de economia, · de
OCIDENTAIS HAI A
do mundo. O segundo, dó cal teder que vostede pensa que unha
tendéncia keynesiana, é
·mos sido cqmplices· nos paises de- IMPRESIÓN. DE QUE
.nova reeesión está lonxe de ser
desde hai anos o
·senvolvidos, é o diferente nível de QUEN XESTIONA
inevitábel, tal como se creu du. economista de ináis alto
· desenvolvimento entre qens públirante moito tempo~ ·É asi? ·
cos e servícios; dunha banda, e . GRANDES
prestíxio· no mundo
Non, inevitábel non, porén é certo
bens
e servícios . privados doutra. CANTIDADES DE
anglosaxón. Nesta entrevista
qu~ no futuro poderá haber temNos Estados Unidos, por exemplo, .CARTOS TEN -QUE SER
pos difíceis. Un perig9, no que
móstrase como pensador
ternos escolas desastrosas .-e po-.
toca aos Estados Unidos, é que
independente, capaz de
bres e televisións moi ben financia- UNHA PERSOA
unha grande cantidade de capital
observar en-perspectiva ·os
das. Ou en Nova York, ruas suxas INTELIXENTE.' NADA
líquido investido neste país, é c.one cass lilT)pas. o terceiro problema MÁIS .EQUIVOCADO' ..
ac'ontecementos que se
trolado por outros paises, sobretoé que o crecimento pode terse proestán a·producir.
d_o Xapón. Se algunha vez hoÜbese
ducido en . sectores ·.equivoc&dos:- ·
algun problema sobre o dólar poAgora que irnos entrar no · último . que parte do desenvolvimento eco-· - .
- decénio, como definiria o século nómicos dos EEUU., da URSS e·ta- t1d;;ides. de ~artos ten de ~~r unh!l deria darse unha carreira cara á reXX?
mén .qos paises probes se investiu persoa 1ntellxente. Nada ma1s equ1- conversión con consecuéncias caSobretodo como o século durante · en armamento. Esta foi .unha forma vocado ..Nos anos precedentes ao tastróficas para a economía americana, sobretodo de orde inflacioa caJ ·a guerra ficou obsoleta. Este . de <;;recimento económico especta- 29, c_
omo nos_precedent~s ao 85 ~
nário. Non excluo un fenómeno
é o grande cámbió que teñen pro- ~ular e moi perigosa a partir do Ji- ~6, un b.on n~r:nero de persoas t!desta clase, sen embargo coido
vocadó ·as armas nucleares. E ta- nal da segunda guerra- mundial. ~an a se~~acion de que Deu~ t1que o perigo dunha inflación debimén o seculo que comeza no Ademais,. por suposto, do proble- naos. elex1dos ·para fa~erse neos
da a causas internas non é nen lon1917, coá grande división eritre o . ma do médio ambente, problema atraves ~~ bol~_a. Por 1so mesmo
xanamente probábel actualmente
mundo comunista e o mundo capi- sobre o cal levamos moito retraso. compraro.n a9c1ons a todo í!,leter e,
talista que concluiu ·coa grande pifacendo 1so, empurraron . a bolsa como o foi nos anos trinta.
. visión entre paises ricos e paises
para acima, Esta é a toleria á que . Falando do Xapón, vostede tamén
fago referénéia, pero xa ocorreu entende que na década dos 90 as
probes. No ·próximo século, porén,
·
outr-as moitas veces ao longo da poténcias económicas - dominandescobriremos. que esta segunda ' A.•
/"'\ GUERRA FICOU
· história porque é unha característi- ·tes
división ·é moito máis insuperábel
serán os paises que perderon
OBSOLETA. ESTE É---0- ca do capitalismo.que a primeira.
-----~'
-Da Holanda do XVII para acá te- a segunda guerra mundial?
0 .século comezou co convenci-. GRANDE CAMBIO QUE
mos histórias recorrentes de gran- Parécenme prematuras as previmento de que ·o progreso e o ere- TEÑ EN PROVOCADO
des especulacións e dos sucesivos sións que anúncian xa o declive
cimento económico resolverían ·
colapsos. Trátase de· fenómenos
considerados normais. A diferéncia
.paseniñamente, mais con seguri- AS ARMAS
dade, todos· os nos.os .problemas. NUCLEARES'
entre o.29 e o 87 radica no feito de
que agora se introduéiu no moderEsta certeza quebrantouse sobretodo ultimamente coas polémicas
.
.
.
110 sistema económico unha forza
sobre o . médio ambente. Pensa O cre~1me~t~ actual pode cont1~ de resisténcia que antes non exis- 'NA NOSA EPOCA
que ainda é válida fl idea de pro- · nuar _1~defm1damente, con algun tia. No 1929 non habia seguros so- ·. POUCAS COUSAS SON
greso?
tropezon como o do 1987, ou es- - bre depósitos bancários. Nen ha- TAN RIDÍCULAS_COMO
A xente se está ben alimentada e tamos .abocad<;>~
unha no~a bia subvencións para mánter os
non . ten problema$ imediatos de Grand_e Depres~on como despois ·p_récios agrícola~., Non .había ún O FEITO DE QUE OS
' Órde material tende a · ser moito . da.caida do 29 ·
.
. sistema de pens1ons para os ve- ESTADOS UNIDOS
máis tolerante e tranquila que can- . A grande Jeción da caída da bolpa llos. Non ·habfa "subsídio de paro TEÑAN MANTIDO O
do ten fame e está .sometida a pri- " do 1929, [gual que no 1987, é que nen unha asisténcia social de provaoións. Dito isto 'é innegábel que. ali onde hai grandes tra,nsaccións - porcións-razonábis. Non se in ven- DENOMINADO
o século que está a piques de re- hai unha tendéncia á caída. Nos tara a palabra macro economía ... PARAUGAS NUCLEAR
matar tirou á ·1us éatro grandes pro..: paises occident~is hai a impresión . Todo iso deunos unha seguridade,
blemas que se asócian ao desen- de que quen xestiona, Grandes can- unha capacidade ·de recuperación SOBRE O XAPÓN'
•

GiOVANNI FORTI.

1

ª

•

dos ' Estados Unidos. Durante moito tempo non tiña nengunha dúbida que as nacións derrotadas militar~ente chegarian a ser as vencedoras no terreo económico. E isa
por unha razón: porque desde a fin
da guerra tanto Alemánia como o
Xapón empregaron a sua man de
obra especializada, os seus enxeñeiros experimentados e o seu capital, para refqrzar e mellorar a produción civil, mentres, nós utilizábamos boa parte do noso crédito e a ·
man de obra na produción militar.
Espero que agora poderemos reconverternos e penso que a Unión
Soviética desexa moito esta reconversión. Na nasa época poucas
cousas son tan ridículas como o
feíto de que os Estados Unidos teñan mantido o denominado paraugas defensivo sobre o Xapón.
E Europa? Deberian retirarse tamén os Estados Unidos da Europa?
Non, este é un tema sobre o cal
son moi prudente cónsiderando a
realidade militar desta parte do
mundo. manteño que certamente
teriamos que retirar unha parte das
nosas forzas, sin embargo mantendo unha certa forza militar como
forza estabilizadora. Tamén debia
manterse unha forza simbólica ao
Xapón. Só que todo iso non debía
correr só a cargo dos Estados Unidos. Quizais haberiamos de ter forzas alemanas e xaponesas estacionadas en América. E tamén algunhas italianas.
Pensa que nesta década, queverá a unificación da Europa Occidental, paises como Polónia,
Hungria e Alemánia do Leste estarán integrados na economia de
mercado? E en caso afirmativo,
con quen consecuéncias?
Debemos ser moi equilibrados a
respeito destes argumentos. Tradicionalmente, nas universidades

'O .futuro n6n
casará cunha economía. capitalista senón ·cunha economi
.·
.

.

.

Vostede dixo qué un século ini- mercado, como na Europa oriental social que alguns berros, de angú- quería dicer exactam.ente?
En resumo, a sua valoración do
ciado cáa ·división entre . comu- padeceron a id~o!oxia s:ociálista . . ria pm parte, dos ricos que senten Que non debemos cometer o erro
século XX é, polo que eu entennismo e capitalismo remata coa As .nosas escolas estar:ise deteíio- que. pagan demasiados impostas: . de ver no capitalismo desenvolví~fo, substancialmente positiva.
división ·entre paises ricos e pai- · rand.o. Os centros cidadáns son -Vostede ten _dito que, o próximo do a única via que estes paises
Na primeira parte do· século tiveses probes, porén, pensa que o · por alguns bairros inabitábe1s. As século especialmente, descobri:- " poden seguir. Era unha idea tantamos os terríbeis desastres do faspriníeiro conflito acabou e que nosas . estradas e auto-estradas remos que o conflito entr~ . paises siosa que a Etiópia estivese pre- cismo e o nazismo, que se clavaacabou · precisamente· co trunfo son totalmente inadécuadas. E ricos e· paises pobres é moito parada para o socialismo. Mar teron nas nasas concien.cias. Na sedo capitalismo? ·
·
todo iso porque a Administración 'máis difícil :que o conflito entre riase escandalizado, . el que semgunda parte do século reveláronse
Oh, absolutamente non. Nunca Reagan tivo unha fe cega no.mer- ~omun ismo e capitalismo . . Que · pre tiña insistido que -só se podía os defectos do comunismo e do
pensei ·que .o pior xa tiña pasado. cado ·libre como os réximes da Euacadar o socialismo despois do socialismo, e todo iso forma agora
Mire 0 traballo da un¡ón Sc:wiética, · ropa or)ental ti~eron no socialisque el denominaba a influéncia parte da nasa bagaxe. Ainda que
mire os paises da Europa Central, mo.
pense que no Occidente ainda essocializante do capitalismo . Porén
c;omo haberá que cienominalos de Vostede pensa nun · sistema a
tamén foi un erro pensar que as tamos demasiado dominados pola
agora en diante, que tratan de li- metad$- de ·camifio entre Gapitaestruturas
capitalistas · podián
razón, tamén penso que a racioberarse da escravitlide ·da econo- lis·mo e sodalismo?
transferirse decor.itado aos paises naMade está dando pasos adianmia centralizada. Mir:e o Partido Non e a metade -de camiño. o que OS ESTADOS
· pro.bes. Teño 6 convencimento te. Unha fonte de optimismo é que
Comt:mista Italiano que quer mu- penso desde hai · moito tempo é UNIDOS SOFRIMOS UN · que o desenvolvimento 'económi- o . estado industrial moderno pro. co destes paise& depende primei- duce unha grande cantidade de
dar de nome. Non estou dacordo que cue~tió~s ?oncretas~ decíd.en- . POUCO DE /DEOLOX/A
ro que nada da educación, des- persoas que queren ser escoitacos que, por cego ideoloxismo; fa- se por s1 proprias, c_a~o po~ caso. D'L' "AL'Rl"'·ADQ AS
lan do trunfo do capitalismo. Pola O papel do estado e 1ndub1dabele 1vtcJ '-'1'1
•
pois da distribución da proprieda- das. A liberdade de expresión non
de da terra e, finalmente, dunha · é unha virtude, senón unha necenosa banda estamos aprendendo, mente o de asegurar protección e NOSAS ESCOLAS
políticá que non favoreza inxusta- . sidade; 'por iso. mesmo a posibiliou debemos aprender, que hai un xt:Jstícia social a todos. aq_ue~e~ · ESTANSE
mente ás povoacións urbanas. Só · dade de que un estado industrial
amplo papel para· o estado.
q_u~ dunha ou ?utra mane1ra ,se~1an D__;;:ET'---E.....:.:..-R"'""'l;;_O=R'-A-N_D_O
__O_S
____
o futuro non casará coa. écono-: v1t1mas do sistema econom1co.
.
.
. , _ __
a FAQ· puxo o dedo neste último . fl!Oderno caiga baixo a dictadura
erro, E urxente. cortar a exporta- dun indivíduo ou dun grupo· pemia capitalista, senqn cunha eco- Creo firmemente que nun réxime CENTROS CIDADANS
ción de armas aos paises probes, queno é moito menor que a princí- .
nomia mixta. Cada ·elemento terá .cap!té'.llista· s.e · han tomar medidas SON POR. ALGUNS
de ser..xulgado polos seus méri- _ dec1s1vas . para promover unha ·
·
, , _ _ __ que lles. pagan tirando a comida pios de século.
~ da bocá dos seus pavos, Unha
tos. Estamos entrando na. época meiránde igualdade na distribi.J- BAIRROS INABITABEIS.
cuestión estreitamente relaciona- Vostede ve con bons ollos. a era
.do fragmentismo no cal ·daremos ción da~ ~añáncias. ~ar outra par- ·AS NOSAS.ESTRADAS
da é a ·paz social, que é precisa da informatización electrónica?
· ao meircado o · que ó mercado te; a· des1gualdade e demasiado .
·
sabe facer méllor· e · o e.s tado fará estr.idente para permitir o manti- E AUTO-ESTRADAS
para o desenvolvimento económi- Sen dúbida. Periso que estamos
ca .. Os paises que máis padecen · moito máis · segl..!ros se a xente
aquelo que é indispensáber que ménto da paz social. Teño dito SON TOTALMENTE
son os ~~e están ~etidos· nunha está informad¡:¡. Disgústarné que a
faga. Aqui, nos Estados Unidos', moitas veces que non hai nada . INA
. DECUADAS'
sofrimos un·pouco dé ideoloxia de que favoreza máis .a tr-anquilidade
'
guerra c1v1I.
·
- xente pase 'hoxe tantas .horas

:a

'N

·

____í)..J

z

JJLJ

~\
,_

~

moidúbimilimce:: iso
a fin

~

~

~

no 0

n de
inxeJ capro:ába:> e a ilitar.
3 re1ni ón
canicas

o o
; te-

rautauro::>cal
do a
~ do
lente
~das

ten:omo
jebia
¡a ao
jebia
Uni-

r forestaal-

in

queOcónia

t

esta~
a de
:ttivo,
os a
-radilades

n do

ten-

a.

tivefaslavase-

ª

onse
e do

1gora
que

:. espala
acio-

fün1 que

pro3

de

oita-

non
1ece-

1

übilistrial
1dura

pe·incí-

••
•

·o.
·ro
~

~

(
~

o
eQ)
.>
.___

..e

<(

Xa.. ~ o f1o.Lo
T°e "'-~ VéN\, ~~
~k~
e
FCL (Qm,rCl/t.. e

Co1LAS . PE

--ENCRUCILLADO--

/(Ar o

+

"
i

3

'Po.ttQ., t~ell. w Ma..ui

lAJ.)f/)'YL~ ~ Vi. ~

Oh

~OJtOIYLX.M

ti

~o

e, o

~ W0- rk 'f~°'-ckk.
~

s

1

~

G

NiM, ~11)eM.. 'Dum_~

A~ .~eh ~
~

'

~

~
a-

~CM,.

~

~oi&j

IV\."'-

~ Es~
Z7"

0

.C1vt~ · k
cli..tL \"(\.e?

to-teM-

~

td"'°'-b.

if:

€>

kreJ.AINY)

~ou.t.O

r<Wn.

01

tk Y\.t'-OJVUI

~~~~,

M

(J)F
e

r

el.o ~

~

o -~

Moio.
·.

)(°'- t~ . ~ IY\~

ra. cJkº ~
+
.
·
.ne ..
o.,~~a.
~
<.C1A.

~ ~

&1 º

~e_ ~ ·. temo')

o

~·

.l.J\.

. caJ~ . °'- Ev~.

2L_~~~-=

HORIZONTAIS: 1.- Aldea, agrupación de xente.
Non son .eu, és ... 2.- Paño plano. Vai antes de S.
3.- Nome de muller que significa plana. O rádio ten
FM. e.... 4.- Siglas do lmpostQ sobre o Valor Acrescentado. Levanta a bandeira. 5.- Parte ·da man.
.Once leva dous. 6.- Anel ou causa redonda para
xogar os r~paces. Masculino de ela ..
VERTICAIS: 1.- Dise da muller que non ten cor na
cara. 2.- Eu son ... Twist. 3.- Necesitei un ... para
sair ao estranxeiro. 4.- Hai.nas na terra, e no Ceo
hai unha maior e outra menor. Vocal que fai o masculino. 5.- 4ª vocal. 3ª vocal. 2ª vocal. 6.- Símbolo
da Telefonica. Cor do mar. 7.- Fillo da mesma nai.
SÓNIAALVAREZ
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capitali~mo'
americanas os profesores máis
aborridos eran sempre os de direito internacional. Estes profesores
~ronosticaban sempre cámbios xen~rais no comércio mundial pero
nunca miraban ao seu redor para
ver que pouco tiñan mudado as
cousas. A Europa do Leste terá
unha relación máis estreita co Mercado Comun, sin embargo non se
debe menospreciar nunca que os
tres paises europeus cun P.rogreso
máis estábel son s ·uécia, Áustria e
a Suiza.
Nengun dos tres é membro da
Comunidade e non parece que teñan sofrido. Nós estamos esaxerando o papel do Mercado Comun
e a importáncia do 1992. O feíto é
que sempre estamos necesitados
de interesantes temas de conversación e o 1992 serve sobranceiramente a esta finalidade. E tamén,
en certa medida, ao traballo dos
O
xornalistas....

'fS..

EUROPA DO LESTE
. TE,RÁ UNHA RELACIÓN
MAIS ESTREITA CO
MERCADO COMUN,
SEN EMBARGO NONSE DEBE
MENOSPRECIAR
NUNCA QUE OS TRES
PAISES EUROPEUS
CUN PROGRESO MÁIS
~BEL SON SUÉCiA
AUSTRIA E A SUIZA. NENGUN DOS TRES É- .
MEMBRO DA
COMUNIDADE'

mixta'
diante da televisión e non lendo libros. Os libros lense, estúdanse,
relense e forman parte dos duradeiros poderes mentais. A televisión pasa por piante da mirada e
desaparece.
Unha valoración moi crítica ...
Non de todo. No fondo foi a televisión a que levou ás casas a guerra
do Vietnam e,. en definitiva, a que
formou ünha opinión positiva no
público. Lyndon Johnson, furioso,
decia que era o primeiro presidente que tiña unha guerra todos os
O
seráns: ·na televisión.

.'/!\

POSIBILIDADE DE
QUE UN ESTADO .
MOOERNO CAIGA
BAIXO A DITADURA
DUN INDIVÍDUO OU
DUN GRUPO É MOITO
MENOR QUEA
PRINCÍPIOS DE
SÉCULO'
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QDEPORTIVO, A ESPERANZA

D

...

O Deportivo xógasé o ascenso frente ao·Clube Deportivo _ T~nerife
.

.

.

O. Heliodoro Rodríguez lópeZ . será · u~ interno
temporada 1988-89 os galegas
caían derrotados en Riazor por
1-3 mentres que devolvían a pelota en Canárias cun contundente 'o--3. Por outra parte, os homes
de Arsénio Iglesias ficab'an apeados da Copa do Rei en primeira
rolda tras empatar en Riazor cos
tinerfeños por 3 goles a 3, partido no cal se tivo auténtica má
sorte, e despois de perder por
tres ·goles ·a cero no Helodoro
Rodríguez López nun encontro
par.a esquecer por pa·rte dos deportivistas.

• VITOR MANÚÉL MÍGUEZ

O estádio do Club
Deport_ivo Tenerife -rivál
do Deportivo na -.
promoción· de ascenso á
primeirª división- será un
· inférno este sábado cando
ás 6 da tarde o balón
comence a dár .os
primeiros botes desa
eliminatória a dobre
partido que galegas e
canários disputarán os
dous vindeiros fin de
semana. O resultado da
· primeira cor:ifrontadón
resultará decisiva de cara
ao resultado definitivo da
temporada, xa que xógar
no estádio tinerfeño
·implica pouco mais que
_plantar millo nunha. braña.

· I

Os coruñeses teráil ·que utilizar
un abono especial para a.cadar
un bon resultado nas illas, tendo
·sempre presente un ha mentalización que deberá ser · intensa
pola cat~goria da eJimioatória e
polo estádio na cal SE? xoga. E
neste senso,"especial significado
ten a afección canar:i~; acostumada a presionar aos equipos rivais como nengunha outra en
todo o Estado español; vi_o1enta
e poi.Jea acostumada á deportivi-:
dade que propícia a visión de ·
fútbol de categoría continuadamente; escasamente separada
do terreo de xogo por unhas vallas irrisórias e ruidosa e molesta
coas equipas rivais. Esa será a
afección coa que se atoparªn· os
homes de Arsénio lglésias, e esa
será unha das bazas máis importantes coas que contarán os -tinerfeños de cara a unha influéncia arbitral que nesas circunstáncias lles pode ser máis que de,..
terminante.
De tódos os xeitos, se dificilísima s~ nos antolla a promoción,
máis difícil do previsto toi chegar
a ela, xa que na última xornada
tan só a fé dos coruñeses tles valeu a loita pola primeira división.
Mentres os canários de Las Palmas perdían na casa co Sestao
de Bias Ciarreta -o cal resultava
mortal de cara -a . unha posível
derrota coruñesa-, o Español
de Barcelona caía derrotado
frente ao Eibar de Barasoain nún
encontro que os xornais espa·ñois calificaron con estes titulares "Meléndez r:io evitó las suspicacias", o "El Español permitió
que ·el. Eibar Continúe en segun- ·.
· da"; . chegándose a falar através
'dalgunha emisora· de rádio de
q·ue "La .virgen de Sarriá bendijo .·
al equipo vasco". Neste senso
destacaban xa a ·.princípios da
semana pasada as manifestacións de _técnico do Español,
Juanjo Díaz, nas que declarava-a
sua predilección polo Málaga de
cara á confrontación a manter
po~ un pasto _na primeira división.
Finalmente, e coma se dun milagre se trat~se, os barceloneses
perdían no seu feudo, e mais dun
afeccionado catalán se rasgava .
as vestiduras ante o que con$i- .
derava coma un "affaire" indigno
da equipa da estrada de"Sarriá. .
.. Fir;ialmente, primou a dilix~ncia e.
seriedade deportivistas e ·un gól
de Fran aos 35 minutos de partido, e outro de Jon Aspiazu aos
88, determinaron a continuidade
da esperanza unha temporada
·
máis.

1958. Ámbolos dous xogadores,
pero sobretodo o . "riberense"
acreditan unh~ calidade técnica
A pesar do que ~e veu manifesimportante pero qu_e en conditando ao longo da semana, · o
cións normafs resulta inferior a
Clube Deportivo Tenerife ·canta todas luces á manifestada polo
cun potencial de xogadorés . de tándem de 'Santa Uxia de Riveira,
valia contrastada que alentados· representado polos irmáns Fran
polo fervoroso ambiente do Hee Xosé Ramón, catalizadores do
liodoro Rodríguez López, poden
meio campo coruñés, e obxecto
solucjonár a eliminatória en nodas . múltiples e violentas entraventa ·minutos. De toda a escuadas que de seguro terán lugar no
dra rival destaca primordialmen- · partido deste ·sábado.
te a sua liña de vangardia, basPor último, a retaguarda tinertión salvagar.dado felizmente por . feña é o ponto máis débil dos
tres notabilísimos arietes, Felipe
homes qi,Je tirixe Xabier Azcar·Miñambres _ Femández (Felipe . . gortá,.salvándose únicamente do ·
1965; ~, 70m.). Rommel ,Fernándesastre xeral, o malagu_eño Madez · Gutiérrez .(Rommel Fernánnuel Ruíz (Hierro) (1962. 1,80m.),
·dez . .1966. 1,85:m.) e Enr:ique Ese · o pórteiro internacional urutebaranz Lopez. (Quique ·Est~ba
guaio, Belza (1956. 1,'84 m.).
ranz. 1965. 1,71 ); xogadores dos
Pola sua parte, os galegas pode ...
que se resalta Rommel Fernán- ' .~án resultar benéficiados da s~
.dez~ , o auténtico "raposo do .
riedade imprimida por Sorce
área" do fútbol español, polo que
Sredojevic, da sobriedade de
se pelexan· as grandes equipas.
Martín Lasarte~ e sobretodo, da
De todas formas, se importante ·técnica esgrimida polo · lucense
resulta tamén o maragato Felipe,
António, nestes últimos partidos.
non o é menos Quique Esteba- .Neste· senso, onde si existe un ha ..
ran·z, o r:nadrileño tra?pasado dp. diferéncia abismal é na porta,
Racing de Santander e que suporque nen Fernando, nen Jorge
puxo o alma cañária nos últimos
son homes que podan cubrir
partidos da competición íigueira.
unha portaria .coas garantias mí- ·
Neste apartado, os das illas can- -nirnas, o cal orixinará uriha igualta cunha liña diantéira superior á
dade que se verá desaquilibrada
deportivísta, ainda que a dos co- - por intervalos _mínimos, e sobrerüñeses poge ver-se sensivel-'
todo, pola presión existente en
mente.incrementada se a.nova fiTenerife, pois ainda que ~ afecchaxe búlgara, Viada Stonianov,
ción 'coruñesa resulta nociva
rende a tope das suas posibilidapara a equipa contrária, as pistas
. des. .
·
de atletismo de Riazor merman .
No 'tocante ao centro do
considerabelmente a capacidade
campo, son' os homes de Arsé- · intimidatória dos inchas galegas.
nio Iglesias os que acreditan
Wtimos enfrontamentos
unha notoriedade mais destacada. O Clube Deportivo Tenerife
As duas últimas cbnfrontacións
xoga a baza do marroquina de
entre as duas equipas corresHifra Khenifra, El Ghareff (1965.
ponden .respectivamente a em1'72 m.), ·e a doutr:a das figuras
parellamentos da Copa do Rei e
da equipa, Guina, nado na localido campionato de liga na pasada
dade brasileira de. Ribeira en
temporada e nesta última. Asi, na

Un ·rival de ac'reditada
valia

o

drén propinou en Valladolid na
volta das semifinais da Copa do
-Rei na pasada temporada, privando · ao Deportivo dunha participación na Recopa de .Europa
mais que merecida pero francamente molesta para os intereses
do mundillo futbolístico español.

da
de
Cié

Ce
be

é

Efervescéncia na afección
Todos estes extremos marcan
profundamente á afección de
Riazor, a cal está amasando un
comportamento exemplar nos últimos tempos, pero que acude
cunha suprema moderación ante .
esta eliminatória de ascenso. De
todos xeitos, dita moderación
non resulta óbice para que bandeiras, bengalas, berros e todo o
posível faga acto de preséncia
no estádio coruñés. No encontro
frente ao Palamós a afluéncia de
espectadores rozou a cifra de
30.000, cun colapso xeralizado
nos prévios e post do partido
nas vías de aceso á cidade, rexistándose a preséncia de centos de afeccionados da Costa da
Marte, Carballo, Santiago, Ferrol,
Lugo, Viveiro e incluso de lugares da província de Pontevedra.
De cara á promoción , agarda-se
unha afluéncia superior á própria
capacidade do estadio, para o
cal as entradas estarán á venda
sete días antes. Neste senso
destaca toda a parafernalia preparada polos Riazor Blues, quen
lucirán perta de cen bengalas,
vários botes de fume, centos de
petardos e várias titas de cores
e bufandas que se nengun tipo
de dúbida porán de novo a nota
de clamor dentro da tarde coruñesa.

Noutra orde de cousas, pero
afondando outravolta nos guarismos, resµlta instrutivo realizar un
pequeno repaso dos recentes
envites que os coruñeses tiveron
que xogar na procura do ascenso ~ envites nos que unhas veces
por ineficácia e outras -a meirande parte delas- por "erras"
arbitrais,. o Deporti',(,o gañou-se o
calificativo de equipa "gafe" en
momentos decisivos e pontuais.
Asi , lembramos a derrota en Riazor: frente ao Burgos por O goles
a 1 na temporada 1976-77 cando
todos os boletos da primeira esta.van en maris dos coruñeses e
unha superalativamente pésima
arbitraxe de Pes Pérez privaba
aos galegas do anceiado ascenso. Sete anos mais tarde eran os
vallecanos os que tras endosarlle un 1 a 2 aos · daquela tamén
· de Arsénio , deixavan aos herculinos de novo na segunda. Ade- ·
mais outro árbitro, VillEma Peña,
foi o que privou aos branquiazuis
dunha nova posibilidade cando
na temporada 1986-87 un penalti
inexistente de Sánchez Candil
deixaba cáseque sen posibilidaPor outra parte, os xogadores
des aos deportivistas de cara a
branqu iazuis non estarán sós no
subida. Finalmente, de fresca
seu desprazamento ás illas Calembranza está a derrota frente
nárias, pois vários afeccionados
ao Celta en Riazor na temporada
de toda Galiza anunciaron a sua
1986-87, partido no cal outra nepreséncia no partido deste sábafásta arbitraxe, neste caso de
do, para o cal o papel está esgoDíaz Vega, roubava-lle aos detado cáseque na sua totalidade
portivistas un ponto que non medesde hai un mes, o cal amostra
receran perder, pois daquela,
máis unha vez que os deportivistanto coruñeses como vigueses
tas se verán abrigados a ser
fixeran méritos abondosos para
témpanos de xelo nun campo
acadar o empate. Por outra pardos internos que os galegas tente, pero fora do contexto ligueiro,
taremos de converter nun camtamén é destacável o atraco de
posanto.
O
asubio armado que Soriano Ala-

ROLAND GARROS

EN TERRA DE CEGOS...
RICARDO RIVERA .

Emílio Sánchez· Vicário é, sen dúbida, o mellar tenista español°. Ademais é o irmán maior dunha família de tenistas entre os que se atopa
Ara-ntxa, gañadora do último Roland Garras na categoría feminin~.
Por se fose pouco está clasificado no oitavo pasto da ATP e ven de
gañar a L,.e.ndl en Cayo Vizcaíno e a Becker en. Montecarlo.
Este ano o torneo parisino apresen~a auséncias !10tábeis como as
de Lendl, McEnroe, Wilander e o número catro da ATP, o norte- americano Brad Gilbert. Todo isto deixa o terreo moito máis aberto, con
posibilidades p'ara alguns xogadores que ~n boa lóxica non debian
chegar a semifinais.
· ·
·
· Emílio partia como sexto .éabeza de série_e na primeira ronda enfrentábase a Miklos.Kulti, un sueco qué tivo que xogar a fase clasificatória.
.
·
. O partido p_arecia de trámite P'ero o mellar xogador caeu derrotado
' en cinco sets.
Certo que un ma·1dia pódeo ter caltjuera e Emílio non ten a catego- .
ria, nen a regularidade; dun p1·imeira fila, nen sequero espírito de loita
dá sua irmá. Emílio é un~ xogad0r como outros moitos do circuito coa
singularidade de .sereno mellar de 'España. lso fai que se centren nel
certas espectativas que despois non se cumplen.
Non é para rachar .as vestimentas, pero a· noso tenis masculino
está lonxe d8' seren o que foi con Santana, Gime.n'o, Orantes e Higue...
ras e, polo de agq_ra, terémonos que .coñform~r con ·facer un bon
papel en torneos secundários, pois que nos de Grand Slam os .fracasos son contínuos e ·algunhas veces soados. Tan soados como perderen cun sueco do que o máis que se coñece é. que ten dazanove
anos, non é loiro e, polo que se ve, Jampouco manco.
En· terra de cegos Emílio é o rei.
O
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DENUNCIADA POR ABORTAR

XUÍCIO EN BOBORÁS

DEUS SEGUE GAÑANDO A BATALLA
Á DEUSA NATUREZA
Mº XESUS ARIAS

O suceso: "Unha xoven duns 20 anos, estudante, residente en Cedeira, atópase na 9adea provincial da Coruña por mor da denuncia apresentada contra ela polo xinecólogo
Costoya a cuxa consulta acudiu en deplorábel estado físico e psíquico. A xoven lolanda
é acusada de aborto provocado aos seis meses de xestación, nun primeiro momento. As
organizacións feministas erguen a voz. O xinecólogo ferrolán, en declaracións públicas,
agrava a acusación a que houbo parto. Informe do forense sobre a idade do feto, descoñecida. O avogado encarregado do caso enfoca a defensa no mal estado físico e psíquico de lolanda, na desinformación da acusada e no seu estado de angústia.
NOTAS
lolanda é conducida ao calabozo e posteriormente ao cárcere , sen ser atendida hospitalariamente apesar do seu estado. lolanda é
membro dunha família de 12 irmáns. A vila
de Cedeira está alporizada. Os compañeiros
e compañeiras do seu centro escolar, agás
1un aula, negáronlle a sua solidariedade. Descoñecimento da versión da acusada.
HISTÓRIA DE SEXO E REPRODUCIÓn
As mulleres ternos perdido o tren do "progreso ". Deus non proibiu xamais os trens de alta
velocidade, o gas natural , o socialismo democrático, a reconversión naval, a CEE, as
Centrais nucleares, pero o que si deixou ben
claro foi aquela máxima: "As mulleres pariran
con dor". A Eva colleuna desprevenida, tan
afeita como estaba ela a campar ás suas anchas co Adán pola Carballeira Terrenal. "Retozaban en coi ros e liberdade". Estou convencida de que a Eva colleuna nun mal momento. Agachou a cabeza e tapou as partes
1
baixas coa folla de parra , os peitos -vese
nas fotos- ocultounos co outro brazo.
Desde aquela só pudo retozar en clandestinidade e o seu carpo non parou de inchar e
desinchar a cotio . Viñeron Cain , Abel e os
outros. Desde aquela o Deus lavé segue gañando as batallas á deusa Natureza.
A História seguiu o seu curso e as Evas
que viñeron despois seguiron parindo en co-
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'Cos AVANCES
_T_E_C-NO-=-LÓXICOS QUE HAI
HOXE, COMO É POSÍBEL QUE
AS MULLERES TENAMOS
AINDA QUE PARIR CON DÓR?'
vas e cunetas, á xiada ou co calor, sempre
con dor. A Revolución Industrial editou os
primeiros bandos. As razóns de Estado marcarian para sempre o número ideal de partos
por fémina. O pracer cal en picado mentres
que a virtuosidade está en alza. Pasa sen
pena nen glória para as Evas deste mundo o
século das luces. As revolucións de Outono
postergan o pracer para máis adiante. Estamos no século XX, os tillos que pariron con
dor marchan á Guerra. E volta a empezar.

Razóns de Estado reclaman novas mans
para a reconstrución nacional. Cao mantilla
á cabeza receben fachendosas o prémio á
natalidade. Chegan as décadas dos setenta
e oitenta. "Pára quieta". Avecíñase unha
nova crise. Chega a Demo-crácia coa píldora
sen receita, a minifalda, o Tango en Paris, a
boiante indústria do condón, o dito popular
"hai que fumar menos e follar máis" ... O Es.tado reta a Deus.
O duelo remata en tablas, e fai acto de
preséncia a hipocresía. A asignatura de relixión nas escalas públicas intercámbiase pola
canonización dos roxos asasinados na Revolución de Asturias. As mestras de escala planifican de acordo coas vacacións académicas o d ia exacto dos seus respectivos par""
tos, en troques de que outras Evas non teñan
opinión porque con isa corren os seus maridos. Algunhas mestras son represaliadas por
informar nas aulas sobre sexualidade mentras que se proxecta nas mesmas o gomitivo
video de Pro-vida. As xóvenes Evas deste·
mundo deben babear ante os provocadores
corpos danone televisivos mentres acuden
ao Instituto co cinturón de castidade. Todas
as Evas deste mundo deben aplaudir as máximas guvernamentais de liberdade e individualidade en troques de non decidir sobre a
única propriedade que detentan: o corpo.
Dicia con razón Antonio Gala, hai poucos
dias, referíndose á humanidade: "o home
non ten sexo, é sexo".
As mulleres ternos perdido o tren do "progreso". Como di sempre unha amiga, que
por certo se chama Eva, "cos avances tecnolóxicos que hai hoxe, como é posíbel que as
mulleres teñamos ainda que parir con dor?"
Mentres continuen eh tablas Deus e o Estado, a desinformación seguirá reinando e os
fillos non desexados seguirán chegando. Mentres as Leis de Aborto ºsexa.n a hipocresia levada ao último extremo, os rapaces seguirán vindo de Paris e as Evas deste mundo
arriscarán a vida clandestinamente en Londres, Portugal ou na Coruña.
Ao remate só falamos de reprodución, o
do sexo sera outro dia.
O

Polémica sobre
afiliacións ao
réxlme especial
agrário
•

XOSÉ R. CASTRO/O CARBALLIÑO

Dias atrás tivo lugar na Audiéncia
Provincial de Ourense, o xuizo
contra o alcalde de Boborás,
Cándido Cabanelas Barros (CG)
e máis dous e alcaldes de Beariz,
por presuntas afiliacións ilegais
ao réxime especial agrário, de
persoas que non vivian da agricultura e que residían fara destes
concellos. O xuizo queqou visto
para senténcia.
Na vista oral enxuizáronse presuntas irregularidades cometidas
por Caride Romero, Cendón
Caña e Cabanelas Barros, na sua
condición de titulares do concello de Beariz e secretário da cámara agrária local respectivamente, xa que o parecer facilitaban indebidamente a filiación o
réxime especial agrário, permitindo asi os viciños a obtención de
forma fraudulenta das prestacións deste réxime, expedindo·
os encausados certificacións falsas que se incorporaban aos expedientes. Estas- certificacións
dician que as tres persoas, culpadas xuntos con estes alcaldes,
exercian como meio fundamental
de vida a agricultura, ademais de
seren viciños de Beariz, sendo
tales meios incertos segundo a
acusación, xa que ao parecer
non se dedicaban á agricultura.
e vivian unha boa parte do tempo en México.
Polo que aos viciños se retire,
foi retirada a acusación antes de
comezar a vista, estando agora
á espera do fallo do tribunal para
os tres políticos, para quen o fiscal pede unha pena de seis anos
e un día de prisión maior e multa
de cen mil pesetas, xunto con
dous anos de suspensión no seu
cargo e a mesma multa.
Ainda que non se falou claramente de motivacións políticas
na causa, si se sabe que esta investigación foi aberta polo quefora governador civil da província, Mariano Sanz Pech. Os avogados defensores apresentaron
un informe ho que se salientaba
o feito de que esta lei non se
axustaba á realidade galega, "xa
que se basea nunha realidade
estatal", engadindo ademais,
que na Galiza non existe nengun
labrego que ·viva exclusivamente
do agro, polo que ou ben se dá
a todo o mundo de baixa ou se
modifica e adecua a lexislación á
realidade deste país.
Este non é o primeiro caso,
que se dá por mor das afiliacións
irregulares, acedendo ás veces,
ao réxime agrário xente allea ao
agro e atopando sérias dificuldades os próprios labregos para
poderen ac"der a el; ainda todo
isto subraria se dunha vez por
todas os dirixentes entendesen
que os labregos non son empresários.
O
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CARTAS
ISENCIÓNS
Ante as declaracións efectuadas
polo Conselleiro de Educación e
o Director Xeral de Política Lingüística . en recente rolda de
prensa e na que se fixo referéncia á nosa asociación, a MNL
quer facer públicas as seguintes
cuestións:
1) Á marxe do dubidos9 que resulta que a Consellaría de Educación poda conceder tamén
isencións de Ungua e Literatura
Españolas, é sinxelamente unha
mentira alegar a estas alturas
que se vai conceder isención do
español a nenas galegas con
problemas auditivos cando o decreto de isención só se retire á
Língua e Literatura Galegas.
En todo caso plantexar o tema
deste xeito só manifesta a absoluta desinformación e despreocupación do Conselleiro pasto
que esquece a conceición social
que existe das línguas, unha dominante en prestixío- e outra secularmente perseguida e desprestixiada. Nós reiteramos que
o problema non é de isención senón dun tratamento pedagóxico
correcto en calquera dos catro
idiomas que se imparten na nasa
comunidade. Convén lembrar-lle
ao conselleiro que tan inxusto é
·tratar ·aos iguais de desiguais
como aos desiguais de iguais.
Ao mesmo tempo o Conselleiro de Educación recomendou
que non se esimisen da Língua
Española e si da Galega, mostrando asi o trato que lle dá a
cada un dos idiomas o máximo
responsábel da normalización
lingüística deste país. Argumentando para iso a diferéncia de
meios en cada unha das asignaturas. A MNL dubida de que coñeza a realidade do naso idioma
en- nengun Cqmpo este persoeiro
que en várias reu.nións con nós
e outros colectivos confundiu reiteradamente a normalizacióo coa
normativización, dous conceitos
que son xa de domíriio público.
Ademais é rotundamente falso
que hoxe a falta de meios impida
que ninguén .poda estudar o
noso idioma.
.. A todo isto hai que engadir a
inexlsténcia de problemas con
alunos doutras comunidades
desde que se empezou .a impartir
a· matéria.
2) Queremos facer pública a
nosa pre6c1,1pación polo alar. mente retroceso da nosa língua
desde a toma· de ·posesión do
novo governo autónomo, que se
traduce -nun descenso do seu
uso nos organismos autonómicos, decreto de isención, descenso do uso público do galega
por parte dos conselleiros, argu-,
mentación negativista da Lei de
Normalización Lingüística, cámbio de galega ppr autovias en
Asturias, publicidade en castellano da ·xunta de Galiza, uso en
publicidade de topónimos incorrectos e baixo suposta forma
castellana, etc... Este retroceso
manifesta-se tamén na volta ao
argumento de que ás duas línguas son oficiais na Galiza, e~
quecendo que o Goyerno Galega
ten a abriga -segundo lei- de
potenciar o idioma próprio da
, Gal iza .
Resulta lamentábel escoitar ao
Conselleiro de Educación xustificar o descoñecimento do idioma
·da Galiza do seu colega desani-
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güística tivese entre tres mil e
cinco mil millóns de pesetas de
orzamento e tres meses máis
tarde dicia que abondaban os
294 millóns concedidos. Supoñemos que esquecería os panexíricos que nos ten feíto aos responsábeis da MNL sobre o seu
antigo xefe de filas Xosé Luís Barreiro. Esqueceria tamén os compromisos feítos no mes de Decembro de que en caso de gañar, se cr'iaria a Vice-Consellaria
O
de Política Lingüística.
MNL
(Santiago)

····--------.

dade. A MNL oferta-lle ao señor
Montero un curso gratuíto de
imersión en língua galega dada
polos mellares especialistas no
tema, de xeito gratuíto e incluíndo tratamento de xordeira con
regalo de sonotone e un par de
trompetillas. Quizá deste xeito
logre adiantar en coñecimentos o
que perdeu ao longo de vintetantos anos de residéncia na Galiza,
sendo a xordeira o único motivo
imaxinábel de ignoráncia.
3) O Governo Galega esquece
que o cumprimento da Orde que-regula o uso do galego como
veicular en duas asignaturas de
ensino médio e de ciéncias sociais en básica, precisa do diñeiro · suficiente para que esa orde
se poda cumprir. En vez de pór
os meios recortan o orzamento
de política lingüística e adic.an-

se a regular o seu retroceso.
Cómprelembrarquenonsee~á

a cumprir en absolutamente
nada o programa do próprio PP
no referente a idioma, que a
isención non está nel e si o desenvolvimento da Orde. Seria
moi recom~ndábel que o Conselleiro de Educación se tomase o
seu tempo e lese o programa do
seu partido. Porque ou ben é un
problema de descoñecimento ou
un auténtico fraude ao seu electorado.
4) Resaltar por último o bochornoso papel que está cumprindo
o Director Xeral de Política Lingüística, militante de Coalición
Galega deica o mes de Xaneiro
e agora integrado no PP. Este
tránsfuga quietista que sen mover-se do sillón lle cambiaron o
carné, afirmaba ainda nese mes
a necesidade de que política lin-

CONTOS NON ENCHEN

REINS.ERTADOS
X.X. PIÑEIRO COCHÓN

ceu alá dentro. Puxeron a
A asociación "Pedro Botero"
quentar o forno e sacaron o
de pirómanos reinsertados
reun íase na sala de recep- . cadáver a modiño. Un empregado apartou a caixa
ción da empresa "Nirvanosa''
mentres o encarregado lle
(coñecida pala sua campaña
extraía ao cadaver un dente
masiva en televisión que dicia
de ouro e andaba a taniscar"para ndn apodrecer, fai o
lle as orellas cun alicates
nirvana ao morrer"), mentres
para lle arrincar os perendenesperaban algún cadaleito.
gues.
-Xa conseguimos do go-Seria unha pena que se
verno un prezo político para
o gasoil, igual que os barcos · perdese unha madeira tan
xeitosa. Total, a cinza que in-comentaba ufano o directeresa é a do morto -explitor. comercial. Xa era hora
cou o encarregado. ·
porque o noso si que ten un
Entre dous metérona no
fin social e, se os barcos
forno. En pouco mais de
case non teñen caladoiros,
unha hora, un deles enchia
imaxinádevos os cadáveres
unha urniña de metal cunha
case sen cemitérios, se non
cinza fumegante que tiña un
chega a ser por nós...
cheira raro. A pobre da vella
-De todos os xeitos, ocde
apenas encher'ia xa un bote
estexa un bon lume de pino
de confitura.
noviño que se quite todo o
-Custoume convencela demais -dixo un nostálxico
dixo o ·encarregado da emde recente reinserción que
presa "Nirvanosa" mentres
ainda andaba con "mono" de
metía a urna nunha bolsa do
fogueira.
supermercado- menos mal
Nisto chegou a caixa que
que era miña nai, senón non
ag_
ardaban. En canto quedahaberia forma de levala ao
ron sós, quitáron'lle a tapa e
rego.
O
unha velliña chucha~a apare-

ISENCIÓNS
Diante da iniciativa anunciada
pola Xunta da Galiza no tocante
á isención do ensino da Língua
Galega para alunas/as procedentes de fóra da Galiza durante
tres anos e para aqueles que
apresenten dificuldades auditivas, esta Federación de A.P.A.s
de Centos Públicos quer pór de
manifesto perante a opinión pública e a própria Administración
o noso profundo desacordo con
esta medida, a todas luces discriminatória coa nosa língua.
Máis unha vez cómpre pór de
manifesto que as queixas que se
receben através das diferentes
A.P.A.s non van no camiño que
leva a iniciativa da Xunta, senón
máis ben no senso contrário: de
comprobar a cotio como non se
cumpren as disposicións de impartir as clases en galega e de
non avanzar en absoluto no camiño da normalización, constatando diariamente unha total inibición da Administración dese
deber marcado pola própria lexislación en vigor (Estatuto e Leí
de Normalización Lingüística).

O feito de ser esta unha das
primeiras medidas do novo governo (xunto coa de subvencionar o Preescolar privado) parece
anunciar tempos piores e nese
sentido ternos que manifestar
que non estamos dispostos a
consentir que o ensino público
se siga deteriorando e que a normalización da nosa língua estexa
ás expensas dunha Administración que non amosa un mínimo
respeito pola mesma.
Esiximos, xa que logo, que se
tomen as medidas urxentes imprescindíbeis para a mellara do
sistema educativo público galega e para un avance decidido na
normalización do noso idioma. O
HELENA SÁNCHEZ LÓPEZ
Presidenta da Federación de APAS
de C. Públicos de Ferrolterra.

INCOMUNICACIÓN
As Juntas Galegas pola Amnistía
queremos denunciar o acoso e
arbitrariedade da dire9om do
cárcere de Cuenca, que seguindo a política do Ministério do Interior de dispersom e represom
a presas e presos políticos, mantem desde o día 1 de Maio jncomunicada á presa independentista galega, Josefa ~ Rodríguez
Parca, sem recever notifica9om
algumha oficial sobre esta medida.
A incomunica9om é total, limitando as visitas a 5 minutos,
umha vez por semana, . só com
familiares directos e nom podendo recever negum tipos de paquete ou correspondéncia.
O
Juntas Galegas
pola Amnistia (JU.G.A.)

SALÁRIO SOCIAL
E DISCAPACITADOS
Cando en diversas nacións do
Estado español, caso de Euskadi, Catalunya, Canárias, etc., teñen regulado o chamado "Salário
Social", ábrese un debate interno
entre os próprios discapacitados, se é ou non é necesario tal

Salário Social.
Na lexislación actual no referente aos minusválidos, hai unhas prestacións económicas tales como as que concede a lismi
(Lei de Integración Social do Minusválido). Tales prestacións estan configuradas en tres fases:
1.- Subsídio de Garantia de Ingresos Mínimos, para persoas
que sobrepasan o 65% de minusvalia ... 23.000 pta.
2.- Subsidio de Axuda a Terceira Persoa, para discapacitados que sobrepasan o 75% de
minusvalia ... 8.000 pta.
3.- Subsídio de Axuda de
Transporte, para minusválidos
que sobrepasan o 33% de minusvalía .. . 4.300 pta.
Tamén ternos as Prestacións
de Enfermidade do Fondo de
Asisténcia Social que estaan
nunhas 23.000 pta. Tamén hai as
Prestación por Subnormalidade
que son de 3.000 pta. mensuais.
Volvéndonos ao princípio do
tema en que estamos tratando
neste artículo, nótase a pouca
opinión dos minusválidos, e para
máis "inri" pasan deste tema.
Non hai cousa de moitos dias,
no xornal - El País, daba a nova
de que várias centrais sindicais
(UXT, CC.00, INTG, CXTG) instaban ao Governo da Xunta da
Galiza que puxese en marcha un
Salário Social na Galiza.
Como minusválido galega, residente no CRMF de Salamanca,
opino que isto non é máis que un
erro das centrais sindicais. Porque esta non é mellar maneira 9e
solucionar a integración do minusválido na sociedade na que
está sumerxido.
Digo Non ao salario social,
pola sinxela razón, de que á xente hai que "preparala para que
pesque, e non para que se lle
poña o peixe no prato" _
A experiéncia vemo-la coas
Prestacións que ternos os minusválidos, dado que non fixeron
máis que marxinarnos mais duramente. Para botón de mostra, ternos as asembleas do Grupo de
Disminuidos da Bisbarra de Muros onde asistian a maior parte
dos familiares dos próprios afectados por "ver se caía algo". De
que lle vale a un minusválido con
30.000 pta. cada mes, se non
está preparado profisionalmente? Danse casos que a "pensión"
cóbrana os próprios familiares,
sen que o minusválido vexa un
puto peso.
Polo tanto digo e opino que o
Salário Social non é necesário
nestes intres para a nosa terra,
dado que marxinaria máis a situación do próprio disminuído.
Deixo aos disminuídos que están dirixindo asociacións de disminuídos da Galiza, para que debatan este tema, eu xa espoño
publicamente en A Nasa Terra
para que coñezades a miña opinión.
O
VICENTE ABELLEIRA
(Salamanca)
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Novo director do Centro Dramático Galega

Xosé Manuel Blanco Gil
'O T_
eatro Nacional ten que ser unha necesidade dos ·máis variados sectores da sociedade'
•

_mezar de cero que non do desencanto e da frustración. Habia
auséncia de -obxectivos en profundidade e traballouse na improvisación e na · aventura, na
presa. Asi se foi construindo un
abismo que teria que ter algun
dia ponto final.

G. LUCA DE TENA

Portugal foi para o
ourensán Xosé Manuel
Blanco Gil o espácio e a
língua no que poder
realizar o seu proxecto
teatral . A notícia de que o
até hai pouco director do
Teatro Ibérico de Lisboa
ocuparia a dirección dun
Centro Dramático Galego
co orzamento duplicado
alegrou a tnoitos
profisionais. Pero as suas
críticas á marcha do CDG
foron pronto contestadas
por persoas da profisión
que tiveron
responsabilidades no
teatro institucional.
Blanco Gil fala nesta
entrevista sobre os seus
proxectos e as críticas
suscitadas palas suas
primeir?-s declaracións .

A polémica do Teatro .
Ibérico

Na sua Alternativa Demo-

crática para o Teatro Galego
no ano 1978, están algunhas
das propostas que agora acaba de incluir no seu plan de
traballo á frente do Centro
Dramático.
Efectivamente moitas das propostas de proceden daquel documento. No prirneiro a proposta de criar as infra-estruturas
básicas de funcionamento cun
espácio físico próprio, unha escala de arte dramático. unha escala de declamación e o próprio
Tnst1tuto Galega das Artes Escénicas e da Imaxe (IGAEM), que

xa estaba neste escrito antes
mesmo de ser plantexado o
fNAEM de Madrid. Non tiñamos
por que copiar modelos doutro
sitio para implantar aqui. Ternos
problemas gravísimos que solucionar. O primeiro é o de non
ter unha escala de Arte Dramático
Sobre o CDG acumúlase
unha responabilidade didáctica, outra de representación, de producción, de teatro de novas tendéncioas e
de teatro experimental ...
E ternos amais o teatro para a
ínfáncia, tan necesário. Como é
que se fai? A década do 90 presenta sérios desafios. Ou desa. parecemos culturalmente ou
criamos estruturas de desenvolvemento : unha de duas. A Galiza ten que resistir culturalmente
o embate do mercado único e
penso que se poderian criar estrúturas. Un dos camiños posíbeis é establecer un acordo coa
Televisión de Galicia para criar
espácios dramáticos, para reabilitar textos perdidos (ternos alguns do século XIX e do XVII),
que forman parte da nosa baga. xe cultural. Seria interesante
chegar a un acorde coa TVG
para gravar as nasas producións, e criar espácios dramáticos de todo tipo .

Garantías de calidade
Na apresentación do programa do CDG criticaba dramatúrxias importadas. Que altei;nativa propón?

Para unha entidade coma o

'Q CDG COMEZOU
DUNHA MANEIRA
EXTREMADAMENTE
PRECÁRIA SEN
PLANTEXALO
REALJv1ENTE COA
DIJ:vfENSIÓN PRECISA
PARA COBRER UNHA
NECESIDADE
PÚBLICA DA GALIZA'

asumir desde o CDG un risco .
Isto aparte de que autores como
Femán Vello, cun universo poético tan interesante, noñ fora representado a nível profisional .
Oxalá consigamos traducir a
" imaxes cénicas aquel contido
poético profundo de A casa dos
alagados.

Tamén se poden facer adaptacións de narrativa galega Estou pensando nunha adaptación
de A Esmorga de Eduardo Blanco Amor , que ten un potencial
dramatúrxico importante e que
nos revela outra faceta que penso que non existe no seu teatro,
tan centrado na farsa. Penso
igualmente en Castelao , Cunqueiro ou Otero, tan pouco reCDG o máis axeitado debe ser
presentado e experimentado.
a escolla de grandes pezas do
Non me preocupa repetir deterrepertório universal, clásico e
minados textos porque tarnpoucontenmporáneo. Aquelas pe- .
zas que poden servir á nasa cul- . co ternos un fondo clásico ~en
límites. Pero tamén ternos
tura e á nasa cotidianeidade e
exemplos doutros autores como
que oferezan unhas gq.rantias de
Xohán Torres ou Casares que se .
calidade e de recoñecemento
achegaran ao Teatro en tempos,
universal. Dentro deste panoraou aqueloutros escritores galema. hai determinados autores
gas que escribiron en castelán.
que teñen máis que ver co naso
Valle é o principal. Paréceme
próprio universo . Podemos reenprioritário poder representar Vacontramos acá cos seus problelle en galega. Para o programa
mas e tensións de forma viva e
do CDG no 92 pareceriame ideal
dinámica. Estou a talar do teatro
facer as tres Comedias bárba- 1
irlandés, poñamos por caso. ou
ras. A proibición de tradución
do nórdico : lbsen, Strindberg.
que mantén a família condúceHai autores máis próximos;
nos ao absurdo de que o Centro
como pode ser o caso de brasiDramático de Extremadura poileiros contemporáneos que poda representar a Valle e o CDG
den interesarnos mais ca un
non.
nordearnericano . Tarnén debemos .desenvolver todo tipo de
Un teatro nacional
esforzos na aposta de novas valores da dramatúrxia galega.
Vostede é o primeiro direcAqui hai que asumir un detertor do CDG que fala da consminado risco e experirnentalistruccióndun Teatro Naciomo . Hai que lanzar novas autonal para a Galiza. Na consres e facer encargas a escritores
trucción do teatro nacional
de textos concretos . Pois que
irlandés, sueco ou polaco hai ·
non ternos unha compañia de
un propósito da burguesia
novas tend?mcias ternos que
de se non deixar colonizar,

Un grupo de empresários e
actores do teatro galego acusaba recentemente a nova
dirección do Centro Dramático de transferir parte do
orzamento da institución
para o Teatro Ibérico do que
vostede é director honorário.
Como primeiro paso dunha operación mais vasta con Portugal,
a Conselleria de Cultura considera convidar a compañia de
Teatro Ibérico. que ten no seu
repertório obras dirixidas por
min e premiadas internacionalmente. Desde a Conselleria pareceulles de interés traer esta
compañia para que o público
puidese ter unha mostra do meu .
traballo . Eu pregunto cal é a
perversión deste proxecto. De aí
a afirmar que eu vou utilizar
parte do orzamento do CDG
para iso paréceme unha falácia ,
unha calúmnia e un disparate
monumental. O Teatro Ibérico
está invitado a asistir ao Festival de Teatro Reina Sofía de
Burgos e por iso a Conselleria
considerou traelo por aqui , propero . aqui esa iniciativa é
babelmente con apoio económicase que autónoma por parte
co do govemo cte ·Portugal. Seria
da xente do Teatro.
un primeiro paso para abrir fronRealmente non se pode consoliteiras e para estabelecer unhas
dar un teatro nacional autentirelacións culturaís con Portugal
camente representativo sen o
que a Conselleria de Cultura
apoio desa. clase social de que
con!lidera básicas .
fala e sen que se chegue a conEste grupo considera ofensivertir nunha necesidade pública
va a sua forma de enxuiciar
dos mais variados sectores. O
a traxectória do Centro DraCDG comezou dunha maneira
mático Galego desde o intre
extremadamente precária sen
en que foi criado en 1984.
plantexalo realmente coa- di"Coido que eles non separan a
mensión precisa para cobrer
sua condición de ex-directores
unha necesidade pública da Gado CDG da sua condición de diliza. As persoas que criaron o
rixentes da Asociación de ActoCentro pensaron facer o posíbel
res . Como ex-directores, teñen
dentro do posíbel. Pero a partir
que se someter a todo tipo de
de aí non se avantou máis na
crítica. Neste caso eu reafirmo
criación de infraestruturas, de
a miña crítica sobre a anterior
desenvolvemento cultural. As
xestión, polo feíto de entregáesperanzas en princípio ·deposirenme unha situación de detetadas foron case defraudadas e
rioro inmenso, cunha débeda de
o Centro chegou a unha situa19 millóns de pesetas, que non
ción enquistada, enrolada sobre
. é unha falácia nen un invento.
si mesma e caindo nunha certa
É un feíto e contra feítos non haimarxinalidade. Eu preferiría coargumentos. Están as facturas,
está a débeda e a parálise na
producción- e na distribución
dos espectáculos. Seria maís fáACTORES
cil para rnin criar un centro dramático de novo que amañalo
DEBERIAN TERSE
nesta situación de descalabro fiCONGRATULADO
nanceiro e de desprestixio púPOLO FEITO DE ._
blico. Penso que os actores deberían terse congratulado polo
OFRECER O CDG AS
feíto de ofrecer o CDG as melloMELLORES
res . condicións financeiras de
,------nunca. Esta era a cantidade que
CONDICIONS
-consideraba absolutamente neFINANCEIRAS DE
cesária para poder comezar.
Coido que é unha boa nova saNUNCA . ESTA ERA
ber que se duplica o orzarñento,
A CANTIDAD E QUE
que se vai poder ·pagar a débeCONSIDERABA
da,_.que se vai ter & posibilidade
AB
__S_O_L_D_T_AM
__E_N_T_·_E____-==- · -- de oferecer üi1 repertório con repartos que poden meter case o
NECESÁRIA PARÍ\90 por cento dos actores, ton
PODER COMEZAR
amplas espectativas profisionais
O
e de traballo .
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ARREDOR DE A NOSA TERRA (1916-1936)

A PRENSA GALEGA NA OLLADA NACIONALISTA

(e II)

XESUS TORRES REG.UEIRO

En 1922 a cousa variará sensibelmente en canto á adición
dos xornais á causa . La Zarpa,
de Ourense , "é o único xomaJ
da nosa terra onde teñen garimosa e libre acollida todaJ-as
arelas nacionalistas" . Es.te "querido colega de Ourense e defensor dos . agrarios galegas" fora
fundado o ano a:cterior polo crego e vello axitador agrário Basílio Álvarez, quen foi o seu único
proprietário até a desaparición e
saqueo do xornaJ e das suas instalacións co levantamento fascista. Auto-titulábase "Diario de
los agrarios gallegos", sendo
este o seu carácter definidor durante estes anos xunto coa significación galeguista que lle
proporcionan vários colaboradores nacionalistas. Cando se produza a escisión das Irmandades
pouco despois, o sector de Risco -privado das páxinas de
ANT- terá en La Zarpa un lugar de acollida. Nos anos da República o diário será fiel reflexo
da involución do seu proprietário, rematando corno voceiro do
Partido Radical. Outras publicacións agraristas ou anticaciquis
- estas xa de peri~ricidade semanal e carácter local- como
El Emigrado da Estrada ou El
Tea de Ponteareas, eran calificadas de "prensa amiga" .
En El Correo Gallego, de Ferro!, colaboraban os irrnandiños
Ramón Viifar Ponte e Xaime
Ouintanilla. Cando estes se ven
abrigados a deixar o xomal fe-

mentalmen~

galego. Igualou en
presentazón , en interése proporcionalmente · en tirage aos jornais de Madri , redimeu a irn prensa galega, e impuxo o seu
modelo" . Nen que dicer ten que
este xomaJ era para os nacionalistas o modelo da prensa diária
posíbel naque! intre . Mália a
boa acollida e debido á forte
presión censoria] da Ditadura, o
Galicia tivo que pechar as suas
portas en Setembro do 1926.

Os galeguistas estaban suscritos, por regra xeral, ao daquela periódico do
Partido Galeguista.

rrolán por detenderen os intereses galegas, censurar os pulos
bélicos e pedir a esixéncia de
responsabilidades no asunto de
Marrocos , a publicación nacionalista retírese a el corno "un
xomaJ que quere a escravitude
da Tena". Coincidindo con este
feito o diário ferrolán adoptará
posturas cada vez roáis oficialistas, chegando a publicar artigas
reproducidos da Correspondéncia Mih'tar,_órgao das Xuntas de
Defensa.
Galicia , diário de Vigo, aparece o 25 de Xullo do 1922, dirixido polo mozo Valenbn Paz-Andrade, entón menor · de idade
ainda. Este xornal, que contou
co rnelloriño da intelectualidade

-,0

GAUCIA DE
PAZ ANDRADE ERA
PARA OS
NACIONALISTAS O
MODELO DE PRENSA
DIÁRIA POSIBLE
NAOUEL INTRE'

galega do momento, supuxo
unha série de navidades importantes na prensa da época. Se-gundo Risco , "a aparición de
Galicia trocou por compre.to a
irnprensa galega.. crebou toda
dependenza intelectual, e ergueu un criterio propio, funda-

SE NON SEGUE ESTA CADEA PODELLE PAS.Al.t DE TODO.

==============================================

Un executivo non a seguiu e perdeu o avión,
porque non sabía o do atasco.
Un empregado non a seg1.üu, sa.d.u de casa
sen gabardina, rr6xose .co1·,10 u.nJJ.a sopa e o seu
xefe p'd'.xoo a caldo.
Un..lla moza que non a seguiu, non se interou
a tempo do concerto e ficou desconcertada.

Un oficinista que non a seguiu; non soubo
a .not!cia política do dÍa e non pudo falar
de ·nada· na ofic.i na.

Sen embargo, outro oficinista que a seguiu,
comprobou que á a mellor política.
Unha. señora que a seguiu, intirouse de que
lle tocara a lotar!a.

que

Un traballador interouse a tempo do .tempo

ir e preparouse con tempo.
.
.
..
E tm ·exec:ut i vo ciue n. r:n¿;.;._F)., non segu.iu
pola rua do atasco e chegou ao aeroporto
en hora boa.
i~

E . ~ que ouvir IA~I~..aER &necesário para
sair de ·casa sabendo o que pasa.
Pa~e esta nota a un amigo para que siga
a ca·d ea e se non, xa ver¡f ~>o que pasa. Qia....:.

Él Pueblo Gallego, comeza a
· publicarse en 1923 con elemenLos da Liga de Defensores de
Vigo, que de entrada se aderiron á Ditadura. Pasará despois
a ser propriec;iade de Por.tela Valladares, trocando sensiblemente de orientación para adoptar
posturas progresistas e pro-autonomistas. É un dos xomais
mellar tratados por ANT, non en
balde -aparte da sua orientación- tiña colaboradores corno
Otero Pedrayo e redactores
como Blanco Torres . En 1925 retírense a el como "noso querido
colega" . Louvan a calidade do
xornal e a sua orientación de
fondo galeguismo que debería
ser exemplo de imitación para
toda a prensa da Galiza, que
salvo lixeiras e lumiosas exceicións paresce que está aferrada
a vivir de costas a Terra e aos
seus problemas máis interesantes".
Poucas son as veces nas que
desde ANT se fai alusión ao xornal Faro de Vigo, de escasa releváncia daquela fora desa localidade. Ainda no próprio Vigo
tiña a dura competéncia dos
xomais Galicia e El Pueblo Gallego. estes cunha vocación
máis alá do estritamente local,
especialmente este último que
se distribuia polas principais vilas galegas . Incluso no 1923
Vigo chegou a ter catro diários
a un tempo, si contamos a La
Concordia ademais dos citados .
Quizá por isa, Faro de Vigo era
aludido ironicamente no órgao
nacionalista como "o candil vigués". Xa na República, en
1934, retírense a el coma órgao
na Galiza, ''primeiro vergonzante e despóis destapado", dos
monárquicos
calvosotelistas.
Denúncian tamén a grande xenreira que este xornaJ lle cobrou
ao galeguismo desde o momento en que Castelao ne retirou,
"por diñidade", a sua colaboración gráfica. Desde entón o xornal vigués silenciaba sistematicamente a actividade do Partido
Galeguista e dos gaJeguistas,
·inclusive feítos como o ingreso
de Antón Villar Ponte e Castelao
na Académia Galega. Este tipo
de siléncios a respeito da própria cultura son moeda corren.te
e non privativos deste xornal.
Tiña moita razón ANT-que facia unha interpretación crítica
da prensa coetánea e ensinaba
aos seus leitores a lela con ollas
críticos- cando afirmaba que
"a maior parte da prensa de Galicia, c.a si toda, vexeta aa ·marxe
da cultura galega e non adica ao
seu cultivo ningún intrés ... " Que
non se comentasen as obras en
galega que se ian publicando
mentres se louvaba esaxeradamente calquer obriña en español dun autor de segunda. A
desvalorización de feitos e fitos
próprios do país. o cerco de siléncio a respeito dos que estaban a criar a cultura autóctona.
O complexo de provincianismo
e o auto-ódio que levou, .por

exemplo, a El Correo Gallego ao
caso ridículo -referido por Villar Ponte- de absterse de dar
unha opinión sobre unha obra
teatral até que os colegas madrileños non espuxeran a sua
máis autorizada ... Todo iso, e
moito máis, era algo comun e
normal na prensa que se facia
na Galiza naquela altura .
En canto ás revistas, de periodicidade variábel, a que se
gaña a fama de inimiga das
xentes da ANT é Vida Gallega,
'fundada e dirixida en Vigo por
Xaime Solá, á que consideran
"papelucho para americanos do
máis 'che"' entre outros calificativos máis ou menos duros.
Vida Gallega era unha publicación dirixida a unha pequena
burguesia que tenta homologarse na letra impresa e nas fotos
das páxinas "de sociedade" e
que gosta unicamente das "belezas de Galicia" en postal.
Unha acre polémica que manten
Antón Vilar Ponte con Solá dalle
pé a aquel para sos.ter que "ningún galeguista debe escribir en
Vida Gallega" . Lembremos que
o Castelao dos anos mozos colaborara nesta revista para rematar renegando dela anos despois . A "ridícula e parva" revista
de Solá era considerada o reftíxio de todos aqueles espiritas
mediocres que non "lograron
pasar pol-a peneira d 'ouro do
enxebrismo". E en realidade,
salvo algunha excepción, os
seus colaboradores eran de segunda fila.

'Q COMPLEXO DE
PROVil'JCIANISMO E
AUTO-ÓDIO LEVOU
AEL CORREO
GALLEGO, SEGUNDO
TEN REFERIDO
ANTÓN VII.AR
PONTK A SILEN"CIAR
UNHA OPINION
SOBRE UNHA OBRA
TEATRAL ATÉ QUE
OS COLEGAS
MADRILEÑOS NON
ESPUXERAN A SUA
MÁIS AUTORIZADA'
No 1928, no ensaio "Da Gaiiza
renascente", füsco afirmaba que
pésie á hostilidade xeral da
pr:ensa galega cara o rnovimento
galeguista sempre houbera algun xomal que naJgun tempo e
daJgun xeito asumira a defensa
do galeguismo "no senso integral" . Asi o foran cronoloxicamente, El Noroeste, "órgao oficial no ano 1917 e seguintes do
Regionalismo galega, e dirigido
d 'aquela por Antón Villar Ponte" , o ourensán La Zarpa "na
tempada en que foi seu director
Roberto Blanco Torres, tendo
entón o jornal un movernento,
un interés e unha vida que non
volveu ter", Galicia, de Vigo,
"cecais o mais compre.to e o que
millar sostivo a bandeira", e
"hoxe, con certas intermitencias" El Pueblo Gallego.
E un cavila en cal é hoxe o
diário que ásume a defensa do
galeguismo, sequer sexa "no
senso integral" que dicia Risco.
E remata perguntándose se non
estaremos pioi ou igual que hai
máis de sesenta anos .
O
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Direito
a pateo
O Rei Lear
. Se algo ten o Teatro de irrenunciábel é o seu caracter aberto, e
arriscado . no que a participación de público encerra tanta
importáncia coma a dos que da
outra beira do proscénio edifican a materialidade da fábula .
Seria sinrazón celebrar unha subasta nunha sá desolada ou tentar organizar unha feira lonxe de
posíbeis compradores. Menos
siso teria ainda de representar
unha función de teatro sen espectadores. ou pretender (tanto
ten) que garden siléncio.
O espectador mantén un diálogo coa equipa de representación . Este diálogo exprésase
pala risa, o aplauso ou o pateo e
as ilustracións verbais todas do
encanto ou o desagrado Pode o
escurantismo ter proíbido por
tempos a expresión libre pero
nunca puido decirlle a un espectador de teatro que gardase
siléncio: non hai época do espectáculo na que lembrar se·
poda a censura do pateo. Un pátio de teatro sen direito a pateo
seria como unha pamba cunha
aza só; isto é, o perfecto absurdo por asirnetria.
O direito ao pateo é universal.
Patearía o mundo inteiro do
Teatro se non lle permitisen pegar un bo pateo cando cadra
porque os próprios profisionais
cicelan o seu carácter na aclamación ou na crítica que son
dous estimulas igual de enérxicos e .de lícitos. Non hai profisional verdadeiro de teatro que
poda asegurar que non ten pasado en ocasión nengunha polo
castigo de sair pateado ' Algo
grave pasa cando o público
asiste a unha representación
francamente desacertada sen
ceibar ese reverso do aplauso
que é a protesta .
lsto é o que se pode comentar
sobre O Rei Lear. que acaba
de presentar en Compostela a
compañia de Teatro do Noroeste. Seguro que a maioria dos
que asistirnos a esta representación estamos convencidos da
necesidade de agrandar e mellorar o edificio teatral do país.
Pero equival isa a ter que sair
en siléncio atribulado dunha representación tan espectacularmente fallida? Non o creo. O señor Alonso estaba como director
abrigado a repartir acentos, papeis e intensidades de maneira
que non resultasen alguns dos
actores da función atropelados
polo texto , desconcertados outros polo riso do pátio de butacas nos momentos mais patéti' cos do seu papel ou perdidos
aqueloutros na capa dunha persoaxe que lles queda ancha de
sete varas e nen esgotando a
voz facémola crer poden .
Estará o Teatro en crise en
todo o mundo. E mais si. Pero
tamén o estaba en tempos de
Shakespeare que - escribiu as
sete feles contra o Globo (o tenderete de Blackfriars no que
tanto representara) e o seu público inculto. Tal vez o Teatro é
en ~i a expresión dunha crise
permanente. Non se bote por
tanto á canta da excepcionalidade histórica do xénero o que
pode ser uriha decisión torpe
· que pode conlevar un espectá-

O Rei Lear

culo fallido. Dígase isto, pídase
a lúa en forma de protección pública a esta institución necesárias. e despois respéitese o direito ao pateo cando se lle tornan as medidas trabucadas a
un clásico e por vez do Rei Lear
tacemos crer ao público que
está a ver Don Menda.
O
G.LUCA DE TENA

Literatura
'pret a porter'
Ningun cisne
de Manuel Rivas
Do poemário intitulado Ningún
cisne da autoría de Manuel RivasC1> di-se-nos na !apela por
canta do profesor Basilio Losada
Castro, membro do xúri e do
Consello editor de Sotelo Blanco, que estamos de diante dun
texto de "poesía urbana (... )
cunha linguaxe. poi da que pobre, pero cunha irnensa potencialidade expresiva para quen a
vive nesta Galiza do consumismo electrónico terceiromundista" .

Manuel Rivas

Esa intencionalidade de "suxedade" e pobreza na escrita
que procura Rivas , acaso con
premeditación. comeza no próprio encabeza.mento desta colectánea de poemas, "Ningún
cisne" é a negación dais metáfora/s mais recorridas polos autores, entrementes outros esca-·
llen poetizar as luzes dunha cidade cristalina Rivas prefire as
sombras desa mesma paisaxe lírica . O xénero ou a Cultura, en
xeral, teñen nos seus versos
unha fixación escura :
A esa hora, // naquela taberna. //
tódolos vellos parecían Samuel Becket.
Por sorte para os leitores os
entornos sombrizos non se converten en estados ernocionais
depresivos, pala contra neste livro hai moito humor. porque
como sinalou Wallace Stevensc2 >
"Poetry is the supreme fiction,
madame". repara de no texto
Poetas onde se dá canta da présa por saír na Gran Enciclopédia
Gallega e da causa que provocou o aprazamento desa entrada
na história ...
Pero aquel inverno de Madrid, // coñecimos·unha mozas ...
Gargallada que muda en ironía moitas vezes para subliñar
aquelas causas do acontecer cotián como acorre nos versos de
Televisión ...
Apareceu o Empire State // e a miña
vella dixo con ternura: // Pobre da que
teña que fregar todo iso.
Deste arredor familiar , deste
feito do comun tamén se empapa Welcome (o meu pai nunca
dicía nada) na constatación do .
descoñecemento e a ignoráncia
mútua lago de auséncias prolongadas. Marihuana, Mili, Terrorismo (... cando aquel miliciano
palestino lle pareceu tan fermoso) tamén son unhas outras
mostras de matéria pobre dunha
mocidade subxectiva do Manuel Rivas.
. Urbanidade que confronta co
·rosto ruralista do · País que se
identifica na simboloxia inequívoca das "vacas, enormes cabezas con ollas de auganeve" desriois de deixar unha estrada por
mor da névoa . Ou tamén outra
faciana desta Terra "Aquel bos-

que estaba deserto, queirnado
ata o corazón", que se descreve
no poema Caza. ben distinto daquel outro que puidemos ler no
livro "Balada nas praias do Oeste"C3>_
Desta antítese subliñada con
anterioridade medra a desconfianza, entre labrador e viaxeiro
entre barman e siareiro, que s~
narra nas pequenas histórias
dos textos Parada e Bru'. "Os
dous sabían que non podían ser
un gorrión ... ", "O novo dóno facía preguntas cun sorriso / E el
decidiu non volver" : Distanciamerito que no poema Trámite
adquire tintes de tráxedia /porque aquel home que cruzou
un.ha paisaxe dé árbores bran cas ata o vello muíño ...
lirnpou a suor e abriu o portafolios.
Si señor, aquel era o prado que había que
embargar.
Un dos méritos desta colectánea de versos está na auséncia
de vistosidades retóricas, cada
poema é a pequena narración
dunha historieta, con palavras
que están mais perta da linguaxe do comic, onde os personaxes e os leitores comparten un
mesmo plano. A ninguén de nós
pode ser-lle · estraño un cinema
de sala X cun porteiro aburrido
pala escaseza de clientela ou
aquela protesta dos estudaÍltes
de humanidades. nen sequera
feítos máis insólitos e distanciados como o acontecido na Fron··
teira que fa1a dun rapaz portugués que morreu de marte matada ou do rádio-afeccionado
das Sisargas que sintonizou con
Nova Zelándia.
Versos que expresan sucesos
que acorren dediante dos nasos
ollas. unha parella ~a que
Ela quedou preñada. Casaron.
Se é neno chamarase coma ti, -dixo ela.
Non me gustaría que fose nena, dixo el
Como aqueles amigos, tendo
el todos os trazos dun marine e
sernellando ela unha guerrilleira
do Vietcong, que serve de proveito a Rivas pra non esquecer
o horror da intervención ianqui
en Vietnam como acontece tamén nun texto xá subliñado a
respeito dos palestinos ou no
poema Foto , retrato dun mozo
que ... ,
esta mañá pintou unhas ventanas en Belfast,
levou laranxas a Xerusalén
e foi por leite en Johannesburg.
dereito de autodeterminación
dos pavos que tropeza coa noción dun mendigo posuidor dun
conceito "sui géneris" de Nacionalismo :
Abaixo tódalas nacións (... )
Todas. agás aquela que dea boa sombra.
Para rematarmos cos apuntamentos derredor do poemário
"Ningún cisne" escollemos dúas
descritas das moitas que se poden atapar dunha ideia en abstracto e dun rostro concreto . A
primeira refire-se ao Progreso .. _.
"O home puxo o walkman // e
non escoitou a babyalarm". A
segunda ten que ver cunha Puta
de moita veneración á-Virxe do
Carme porque "Os seus mellares
clientes foran mariñeiros / I e
creg'os".
'
E acaso salientar o derradeiro
verso do poemário que se nos
antolla fermoso , nunha conversa
dende unha cabina, coas follas
da guía diante e co prefixo de
Ras-Al-Khaimak: "Mentres ti talas, non teño frío" .
Mais agora cumpre clarexar o
porqué do naso encabezamento,
por que literatura 'pret a porter' .
Sirnplesmente pola repercusión
que de seguro vai ter o . livro
"Ningún cisne" , que receberá
prémios da crítica e estará na
cima dos 'best-seller', se é que
existe esta espécie nun país de
minfúndios, tamén culturais,
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como o naso. Ao séu favor está
esa pobreza de linguaxe que
xunta con cotidianidade, lonxe
do hermetismo que se atopa en
moitos autores galegas de hoxe.
Ao seu favor que é un poemário
que poden .dixerir leitores distanciados da poética e pala contra non vai ser livro 'de cabezeira
de persoas con abondosa bagaxe lirica. Manuel Rivas deve
sabé-lo e conscentemente xoga
as suas cartas de popularizar o
xénero, xoga a gañador ainda co
risco de que poida perder a poética. Non vai mais, o autor fixo
unha aposta e aos leitores cumpre-lles a tarefa de lle dar resposta.
O
MIRO VILLAR
(1) Sotelo Blanco edicións, 1990. ID Prémio de Poesia "Leliadoura" promovido conxuntamente pola editora e o Concello de
Compostela.
(2) Poeta norteamericano, (Pennsylvania
1879-1955 Connecticut).
(3) "O cazador". que comeza cunha cita
de Castroviejo, publicou-se de primeiras
en De Amor e desamor JI, lago incluiuse
na "Balada das praias dó Oeste". colee.
Leliadoura nº 3, Sotelo Blanco edcs.
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A obra
roubada a

Lang
Metrópolis
É xusto recoñecer que o ciclo
que se ven emitindo sobre a
etapa xermana de Fritz Lang é
unha-das mellares propostas cinematográficas que se ten feito
desde a televisión estatal. Grácias a el non só podemos entender obras claves da escola expresionista alemana senón que
ternos oportunidade de admirar
unha chea de filmes que , sen o
recurso da pequena pantalla, serian de moi difícil achegarnento .
"Mabuche" . "Spione" . "Die Nibelungen" son pezas únicas da
arte cinematográfica que desgraciadamente só pasan nunha
ocasión diante dos nasos ollas .
Esta
semana.
Metrópolis
(1927) volve a poñemos diante
do xénio de Lang, xusto o ano
que outro xénio, Eisenstein , remataba a rodaxe de "Outubro".
Producto típicamente "Ufa"
posta en marcha desta monumental producción levou case
un ano de rodaxe, necesitou o
emprego de máis de 40.000 extras e precisou dun investirnen. to total de máis de dous rnillóns
de marcos daquela época. Alguns historiadores sinalan que
para facer esa alegoría sobre a
loita do capital contra o traballo,
para darlle carpo a esta abraiante metáfora visual sobre o mundo do maquinismo e da técnica,
en suma para outorgar carta de
natureza a esta fábula sardónica
que enfronta á ciéncia moderna
contra o ocultismo arcaico e
medievalizante, Lang e a sua
dona e c0Iab2radora habitual
Thea von Harbou , foron estudar
in situ o funcionamento da fábrica de armamento que a casa
Krupp tiña en Essen. Ali os
dous estudaron, con paciéncia
de cazadores de bolboretas. o
microcosmos fabril, o réxime de
traballo. a xerarquización dos ·
mandos da explotación, a angúria das mercancías humanas, o
suor e a marte lenta dos obreiros . Pero tamén no embrión do
filme, din outr:os estudosos, atopámonos coas novelas de H. G.
Wells e a in~'1éncia de "O xorobado de Notre Dame" e "Os cetro xinetes de Apocalipse". duas
películas mudas realizadas pouco antes .

a
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este ano se cobrase unha entrada case testemuñal de vinte pesos aos maíores de catorce
. anos. Por outra banda a mesma
fílosofia dos plantexamentos do·
Salón foi cuestionada palas asociacións e sindicatos de debi.1xantes profisionais, que denunciaron a auséncia dunha política
cultural e a conversación do certame nun macroquiosco de venta sen potenciar o traballo dos
autores .
Neste senso hai que dicer
que agardabamos topar material
estranxeiro e non foi así, ainda
habia algunhas edítoriais nun
stand internacional pero con entrada restrinxida xa que non se
dedicaban a vender ao público.
De todos os xeitos este foi un
certame interesante potas mostras de traballos dos autores e
polos interesantes debates suscitados que todos desexamos se
volvan repetir.
D

Cine e

espectáculo
Os sañas de
.Akiro Kurosawa

Como en "Die Nibe1ungen",
os decorados maxestuosos e faraónicos de "Metrópolis" ían
server de modelo para a cenografia paramilitar das concentracións nazis en Nuremberg e
hai quen afirma que no campo
de concentración de Mauthausen os ali pechados chamáronlle
Metrópolis a unha enorme escaleira feíta para nada por arde
dos mandos nazis. Velaí, máis
unha vez, exexmplos de como o
nazismo raptou ou secuestrou
alguns dos plantexamentos estéticos de Lang para lle dar un
xiro absolutamente inverso ao
que os motivaron. Porén, "Metrópolis" ca seu enorme éxito,
co seu monumental estarzo estético e constructivista, coa
aportación do meticulo.so traballo de Lang por edificar unha
história humana mesturada
cunha reflexión en forma de fábula que opuxera o mundo das
máquinas e a técnica contra o
universo da máxia do medioevo,
non é totalmente -polo menos
no discurso- unha fita de autoría absoluta do gran cineasta
xermano. Polo contrário a man
da sua muller e futura militante
nazi, Thea von Harbou , nótase
dabondo.
Certamente o que identificamos de Lang é a sua conceición
estética e figurativa, a sua iconografía própria da escala expresionista que irmana o filme
con outros exemplos desta corrente , tales como "O golem" de
Paul Wegener , "Nosferatu" de
Murnau ou "Caligari" de Wiene.
O resto, o discurso, a mensaxe,
a doctrina que emana de "Metrópolis" é obra da Harbou. De
· feíto Lang sempre rexeitou o filme que, na sua versión orixinal,
hoxe perdida, sofreu unha poda
inmisericorde dos elementos
que subliñaban ese enfrontamento entre ocultismo e ciéncia, expiícitados narrativa e esteticamente en forma de canto
de fadas. Asi, no 1959 confesaba Lang: "Xamaís amei Metrópolis. A conclusión é falsa . Eu
non a aceitei nen mesmo no
momento de rodar a película". ci
final que alude Lang é aquel
cando o obreiro reconciliase co
patrón nas escaleiras dunha catedral gótica, e que respostaba
s~n dúbida á vontade de Von
Harbou por refrexar o alento que
botaba o governo que neses momentos (1926) estaba no poder
na República de Weirnar (unha
coalición . entre social-demócratas e dernocristíáns para quen
era preciso explicar esta conceicíóri reformista e cristiana entre
capital e traballo)
Asímesmo, e desde esta mesma perspectiva e corno responsabilidade da guionista, hai que
situar a reflexión que sobre a
Revolución se fai. A saber que
cando aquela ven provocada polos intelectuais as primeiras víti-

mas son os filias dos traballadores, os tillos dos obreiros. A moralexa é ben clara para aqueles
que. só precisan un pequeno
ernpurrón.
Dicer, para r.ernatar, que a película, que por certo é unha visión sonorizada cunha espléndida banda do italiano Giorgio
Moroder, á marxe do compoñente moralizador e falso que
transporta é de abrigada visión
como arquetipo do cine expresionista e futurista, pois que
atesoura intres de celuloide moldeados en ouro. A exposición
do muntlo dos de arriba, dos señores , frente ao universo dos de
abaixo, da cidade subterránea
onde os traballadores se convirten en autómatas desumanizados; a caza medieval do sábio
tolo onde dá vida á muller artificial (antecipo de Frankesteín); a
central eléctrica Moloch é a evocación dos escravos construindo as pirámides ou a transformación electrór.tica dun robot
coa espléndida faciana de Brígitte Helm , constituen momentos antolóxicos e enchen esp~
cios xeniais da história da séptima arte .
D
Metrópolis. TVE-1. 5 de Xuño 01 .00 h.

CELSO X. LÓPEZ PAZOS
Arriba Gustav Frolich en Metrópolis
(1924). Abaixo o magnífico robot
criado para o filme de Lang e que
logo se transforma na actri~ principal Brigitte Helm.

Anunciada coma o testamento ·
cinematográfico de Kurosawa,
así contemplado, Os soños
pode resultar até decepcionante. En realidade toda obra de
"sketches" resulta sempre irregular, e nesta frente a alguns
cantos de gran forza lírica e beleza aparecen outros menos
convincentes, ainda que case
todos resultan cando menos suxerentes.
Son os dous primeiros, protagonizados por un neno e que
parecen remitir ao máís recóndito dos recordos do autor, os
de maior atractivo e non só palas repiesentacións coreográficas, baseadas na tradición xaponesa, dos raposos ou os pexegueiros dun xardin , senón porque o seu prantexamento narrativo, sobre todo ó primeiro, é o
que máís se achega á ilóxíca
que· preside os soños.
Tamén o chamado "O Túnel"
responde a esas ordenadas rnáís
puramente oníricas , e a mensaxe anti-belicista non está incorporada postízamente, corno logo
si acontece un tanto nos últimos
episódios .
"A ventisca" ten a sua curiosidade e o seu aquel de episódío
onírico pola nimiedade da anécdota, pero na fantasmagórica visión da marte xa aparece un .
"toque" de efecto especial preponderado sobre o intimismo.
Porque a produción de Spíelberg e a cobertura técnica debida a Lucas nótanse máís da
canta. Asi, o que se prantexaba
coma unha obra ben personal
foi en certo modo reformulada
ao engadírlle os mentados "patrocinadores do mestre nipón" o
seu rechamante pero rnoí pouco
sutil conceito do espectáculo.
Deste modo, o episódio "Os
corvos" , onde un pintor persegue ao próprio Van Gogh polo
medio dos seus cadros, visualmente case se achega a un grao
non moi lonxe do hortera: polo
óbvio e o repetitivo da representación da pintura do holandés .
Rematando ademaís cunha bandada d~ corvos ao Hitchcook a
todas luces excesiva. Maís
"spíelbergiana" semella a cena·
que de Kurosawa, quen se queixou el mesmo do pouco control
que tivo nesta parte técnica.
"O Fuji-Yama en bermello" ,
"O monstro que chora" e "A aldea dos muiños de auga" pechan a película. Os tres expresan unha preocupación ecoloxista que semella demasiado explícita. Os dous primeiros refrexan un holocausto nuclear (tamén con abondosos trucos que
os vulgarizan un tanto), e neles,
coma en especial no último,
predomina unha verbosídade
excesiva, intensificada pola rutinária dobraxe. Non deixan de
ter momentos inspirados, pero o
discurso antínuclear e pro-ecolóxico (presente en toda a fita)
acaba por empalagar un pouco.
Por detrás fica a mestría do
vello' direitor, a beleza dos primeiros cantos e moitos intres
dos outros. E no rriáís superficial, condicionando en parte a
labor de Kurosawa, a aportación
dos seus poderosos mecenas. O
GONZALO VILAS

TOKIO

A banda
deseñada do
mundo en
Barcelona
Salón do Cómic
Desde 1980 esta é a oitava vez
que o Salón Internacional do Cornic de Barcelona pecha as suas
portas. O Cadelo, Uderzo , Eisner, Bourgeon, Prado, etc. espalláronse polo mundo cara as
suas mesas de debuxo non sen
antes deixarnos unha mensaxe:
"Para o ano roáis e mellar" .
O Salón contou cun amplo
abano de posibilidades que ian
desde os cen stands d.e editores
e librarías a mesas redondas cos
debuxantes máís famosos, ademais de exposicións e unha programación de películas relacio nadas con este mundo da B.D.
Fronté á estátua de Colón a
cola para entrar a Les Drassanes
(lugar onde estaban os stands)
era interminábel a certas horas,
despois a palma en aglomeracións levábana as casetas das
editoriais que apresentaban navidades, principalmente en super-heróis.
O lugar que recollia máis exposicións foi La Casa de Ja Caritat, onde pudemos ver orixinaís
de Miguelanxo Prado (Prémio ao
mellar autor 89) Pascual Ferry
(Prémio ao autor novel 89), Ambrós (Debuxante do Capitán
Trueno), Spirit, Asterix e unha
panorámica da B.D. dos 80.
Neste lugar desenvolvíanse as
mesas redondas e ali falouse
dos temas má:ls diversos relacionados coa edición, escotas e
história da B.D.
Quizá o autor rnáis importante do Salón fose Miguelanxo
Prado, pois ademais da exposición xa mencionada foi o cría. dor do Cartel do Salón, e apresentou o seu novo libro Crónicas
Incongruentes e as suas tarxetas, postais e carteis cheos de
ceus grises e cidades inclinadas.
Ademais das exposicións
·mencionadas houbo outras duas
dedicadas a autores estranxeiros : Matoti (Prémío élO mellar
autor estranxeíro 89) e "La B.D.
belga" con obras de autores representativos como Franquin
(Spírou) Hergé (Tintin), etc.
Non foron poucos os problemas para montar esta edición
do Salón; esta é a causa de que

Morosos
vários,
costumbrismo
e paródia do
eme negro
A estas alturas é posíbel que a
com1s1on correspondente da
TVG se teña pronunciado xa sobre o seu interese nesta série de
que nunha "premiere" un tanto
informal, foi presentado un episódio piloto.
A acción da prevista série ármase en tomo a unha axéncia
de cobros a morosos, contrapoñendo os aíres detectivescos de
inspiración "negra" do protagonista, infundidos pala sua leída
patrona, cos paupérrimos resultados colleitados. A traslación
dos tópicos da "serie noir" americana e arnbentes rnoi de aquí,
sen ser unha fórmula orixinal resulta unha proposta coerente e
bastante ben resalta, á espera
de poder ollar máis capítulos.
Aínda que na apresentación
Roberto Vida! Bolaño, o director,
deixou ben claras as ínfimas
condicións de produc1ón deste
capítulo de mostra rodado en
nove días en casas particulares
e coa colaboración desinteresada dos actores o que se veu perrnitiu albiscar un bon senso do
humor e, sobretodo, unha axilidade no ritmo bastante infrecuente neste tipo de productos
no ámeto estatal.
Interpretada, agás do protagonista e algun secundário, por
distintos actores do teatro galega entre os que destacan Manuel Lourenzo e Gonzalo Uriarte, tarnén neste aspecto se conseguen unhas prestacións de
corte "televisivo", menos nalgun
intre no que a literaridade do
diálogo conduce a unha certa
teatralidade, sen que tampouco
se faga notar en exceso .
"Morosos vários", títulO que
acaso non sexa o definitivo, deixou unha agradábel impresión
entre os que a vimos, e supón
unha produción de ficción non
baseada en nengun soporte literário prévio. Esto, e a baratura
da produción, deberan facilitarlle o camiño, que de non ser o
da TVG, 013 seus responsábeis
buscarían neutras cadeas, nun
momento no. que a explotación
das teles privadas disparou tamén a demanda de producións
de ficción.
D
G. VILAS
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I Mostra Galegq

Davy Spill~e,

un dos .máis destacados

instrume_ntist~

europeus, en Compostela

• G.VILAS/SANTIAGO

nal, é partícipe da onda de música irlandesa que con fonda
base "folk" .pero recollendo temas da cotidianeidade, conquistou nos últimos anos os
mercados e gustos intemacionais . Unha onda que se ten chamado "Celtic rock" e que yai
dende os moi populares U-2 ou
The Pagues até os recentes Hothouse Flowers, para os· que Spillane compuxo o tema co que
participaron en.Eurovisión o ano
pasado. Aos ~e non coñezan
ao instrumentista irlandés sorprecyderá velo interpretar blues
coa tradicional gaita.
Os grupos que participarán
na Mostra-concurso serán 7 (Ar-

A Asociación Cultural
Cidade Vella de Santiago
organizou para este Xoves
31 a "I Mostra Galega de
Música Folk para artistas
nobéis", que terá lugar na
praza de Cervantes, cun
presuposto cercano aos
dous millóns que apenas
inclue anécdóticas axudas
oficiáis e que reunirá a .
sete grupos a concurso
para os catro prémios
estabelecidos. Como
broche estelar, a
Asociación conseguiu
traer a Compostela á
banda de Davy Spillane, o
virtuoso irlandés da gaita
que, sen embargo, non é
moi coñecido por estas
latitudes.
O seu dominio da gaita irlandesa. un dos instrumentos que
máis dificuldades oferece, levouno. adernais de a obter en
1986 o prérnio ao mellar instrumentista pala revista "Hot
Press". a ser requerido para as
suas sesións de .;-g ravación por
xente como Van Morrison, Elvis
Costello, Christy Moore, Chris
'
Rea ou Enya.
Davy, que comenzou co grupo Moving Hearts, sen deixar
de interpretar música tradicio-

mente.. por cafeterias e pubs do
casco antigo, destacan esta cicateria cando o. mesmo axuntarriento ten utilizado a SU9- cobertura para agasallar a dis~intas
delegacións extranxeiras de visita na cidade; ou cando o concello vai sufraga~ un concurso
rock de dubidoso nível en comparación con esta rnostra, respaldada por unha prirneira figura do folk .
·
Ouéixanse asirnesmo, das imposibllidades de facer o festival
na praza da Quintan.a, de maior
aforo e mellar acustica, .pdrque
o concello· cedeu ás presións
eclesiásticas, ao parecer pola
queixa ·das monxas do convento
adxacente (poucas máis de vinte), rnentres que protestas maioritárias qe veciños polo ruido
ensurdecedor das barracas de
feira son desóidas.
Sen querer entrar en maiores
polémicas co govemo munici pal, os membros da asociación
reiteran a súa crítica a e_s ta política subvencionadora, capaz de
ignorar iniciativas como esta e
logo adxudicar corenta mil pesetas para que un ·particular
monte unha simples fogueira de
San Xoán.
A "I Mostra .G alega de Música
Folk para artistas novéis" terá
lugar o xoves 31, na praza de
Cervantes compostelana, .ás 19
horas . A actuación da Davy Spi- .
llane Band está prevista para as
1 i da noite. A entrada será gratuita.
D

meghi.n, Belida, Dhais, Ophiusa, .
Trabe-Kork, Brigancia e Galerna). e coa sua actuación graba-

ráse un disco coa colaboración
da RTVG.

Sen axudas oficiais
Este importante esforzo orgaizativo, que segundo os seus promotores "está destinado a in- .
centivar · aos · noves criadores
que investiguen na identidade
cultural e musical do país", apenas conta con axuda oficial algunha. Os orzamentos de Cultura da Xunta están ainda paralisados, e en canto ao Concello
compostelán, a sua axuda foi de
150.000 pesetas, despois de que
ofereceran a metade nun princípio, para un custe de case 2 millóns.
Os portavoces da Asociación
Cidá'de Vella, impulsada basica-

Congreso de Filosofia· na Coruña
analiza as expectativas do marxismo
•

MICKY BERTOJO/A CORUÑA

"Pasado, presente e futuro? do
marxismo" ten sido o tema de
d1scus1ón do I Congreso de Filosofía orgamzado polo Departamento de Filosofia, Antropoloxia
e Métodos de InvesL1gación na
educ:ac1ón da Universidade de
A Coruña
Segundo o profeser Sergio
Vences. "A actualidade do
tema, pasto que se discute an
rua, na prensa, e, mesmo a nível
ideolóxico, xustifican sobradamente a celebración destas xornadas . A filosofia non debe que darse nunha torre de rnarfin , senón ocuparse da realidade. tanto para analisala corno para fa cer previsións de cara onde vai
social e póhticarnente falando".
Á hora de facer evaluacións,
houbo unha na que na maioria
dos asistentes coincidiron : a necesidad e dunha renovación no
chamado socialismo real, sen
perder, por suposto, as suas
consecucións e logros : ensino
gratuíto, seguridade no traballo,·
pleno emprego ... tanto nos paises do Leste corno aqui mesmo .
"É curioso -aponta o profesor
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Vences- .que mesmo o PSOE
cidental. O mesmo Marx dicia
recolla na sua acta fundacional
que non se tornasen as duas teas tres teses principais do mases como algo definitivo, senón
rxismo e outros partidos socialcomo un método de análise .
demócratas teñan renunciado a
Bloch fala de marxismo quente,
iso . Ou, paradoxicamente, secmáis preocupado pelas metas a ·
tores progresistas da lgrexa en
conquerir, e marxismo fria , que
Latinoarnerica asuman o maseria o que amasa máis interese
rxismo como unha ferramenta
polo xa feíto, pol ~ulto á persopara a sua análise da so~ieda
nalidade, á burocrácia.:. El talade ".
ba da RDA dos 50 como dun
"Apre~éntasenos o capitalisglorioso comezo ainda por demo como a panacea universal esenvolver, o que lle custou a
é xustarnente o capitalismo o
inabilitación aé hai uns meses" .
que esta a lograr que máis de
dous tércios da povoación mun"Personalmente penso que o
dial ou morra de fame ou viva
marxismo como método de anánunhas condiciáns de absoluta
lise segue vivo, conceitos como
precariedade . En China non hai
a alienación son ainda dunah vifame , hai sanidade gratuita,
xéncia total e absoluta". "O mapastos de traballo ... ; en cámbio- rxismo ten que ser un sistema
na Íntlia a situación é ben disaberto a todas as facetas da
tinta. Conclusión: é moito rnénasa vida". Asi concluía o profellor o socialismo que a Madre
sor Vences . "'Cristianismo e MaTeresa de Calcuta".
rxismo: Teoloxia da Liberación".
"A lo ita . de clases continua,
"A reabilitación de Emest
máis suavizada se cabe: o que
Bloch : ·o neornarxismo da Escala
ocorre é que esta loita de clases
de Fraqkfurt", "Marxismo e rnutense transformado en lmta de
ller'' foron algunhas das ponénnacións. No marxismo hai duas
cias apresenta_das a este I Concuestións radicalmente delimi- · greso , que contou entre outros
tadas - continua o profesor - coa presencia de Carlos Paris e
Vences-: o permanente e o acGustavo BueI1º·
D_

somos coñecidos
na Galiz~ intelra,
pola nosa
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Antón R. -López
'Dóeme que esteñan a falar
da fin da poesia social·
precis~ente os que-a deixaron esmorecer'
.M,VEIGA

Antón R. López é _
xomalista. Antes foi
ferroviário e cantante do
grupo de roe~ Cuadros.
Tamén é escritor:· a sua
primeiía obra foi
publicáda dentro da
coleción de poesia
Leliadoura co .suxerente
título de Sucios e
desexados. Agora ven de
dar a ceñecer un novo
libro Manual de
masoc¡uistas.'
A sua visión da muller é
bastante particular, sobretodo a que se oferece en Su-

cios e

de,sexa~os.

Mullér é un sustantivo que
abrangue moitas tipoloxias humanas . .Para min é a personificación dunha · atitude -para a
que tamén puden ter escollido
a un home-: un persoaxe con
certo hihilismo existencial, tre. rnendamente afectivo, pero inseguro e , sobretodo, un ser moi
reflexivo.
"A muller é a-protagonista de
case' todo o que levo escrito , comenta, mesmo dos relatos que
agora van sair en Xerais. A muller, elíxoa para problemas existenciais e o home m¿is para os
de tipo social . A ~uller é -a gran
descoñecida. A vísión nela da
história foi a de mera compañia,
sempre para papeis paixonais,
rnoi tópicos, aillda que ca seu
atractivo. O home, por outra
pqrte, é un gran descbñecido
para si mesmo e creo que pode ~·
.ria chegar a coñecerse através
da muller. Hai un ·momento no
que o va,r6n está ·farto de vivir
nos seus próprios tópicos".
' As pequenas histórias cor:itadas en Manual de masoquistas
son próximas, cotidianas, histórias de amantes , de amigos., de
cans e de gatos. "A poesía que
nos queda· por explOFar é o naso
mundo, o que nos rodea, sen
perxuícios, pero · observando
desde unha postura crítica. A

poesia sobre xestos heróicos
. está moi desvirtuada, non polos
. poetas , senón polos autores d~ses xestos".
·
Os seus téxtos deiltan ver
unha gran sensibilidade,
pero tamén unha gran dure-

-fa.
Son moi crueis , sen escrúpulos,
pero constituen un retrato da .
crueldade realizado con certa
inxenuidade, onde se 'observan
as causas corno algo lóxico que
debé p·a sar, como lei de vida.
Hai unha postura crítica nas palabras, pero non_teñen desexo
de mancar.
Existe ainda poesia na idade
do vídeo e da televisión?
Hai moita poesía no vídeo-e na
televisión. S.e te retires á poesía
con soporte literário é posíbel
que esteña en extinción. Eu nacin nunha cidade. que esmorece
desdff hai 25 anos, non me importa; moita~ das causas que
me gustan están en proceso de
descomposición. O importante
non é que algo esteña en declive., senón a fidelidad.e que ti lle ·
poidas ·,aportar, mentres ti lle
deas o alento seguirá v~va .
É _vostede un poeta social?
Son un _pÓeta- social, pero á
mina maneira. Interésame a
poesia social e . sobretodo neste
momento . Dóeme que· esteñan a
falar do fin da -poesia social precisamente os que a cultivaron e
a deixaron esmorecer , sen buscar canles :if'qva:s de produción
e uh.ha renovació_n formal e temática. Por iso non me gusta introducirme entre os poetas. sociais, ainda que penso que o
son.· A. poesia social foi sernpre
a que rnellor conectou co povo..
porque- é a que está máis perta
dos · seus sentimentos Eses
mesmos poetas sociais de antes
téñense introducido logo nun!"ia
temática excesivamente introvertida , totalmente aposta a
aqueles princípios e paréceme
increíbel ese trafego c!unhas
créncias a outras apostas .sen
que quede o remol .da condescendéncia éo lector.
D

o
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A ·prirneira publicación de q·órrúc, editada en Xenevra
A ·cova da$ choias
•

CARLOS DÍAZ MARTÍ~EZ ·

Nb caoerno .nº 7 de A

Nasa Tena ded~cado ao
comic galega, apar:ecen
no diferentes artigas
várias mencións da
.existéncia dunha primeira
revista do ·comic galega
· que· babeo a- cabeceira de
"A Cava das Choias" tora
· editada n~ Xenevra por
un grupo de emigrantes
galegas . Coma
.
participante do devandito
grupo, coido que é
·
necesario informar aos
leitores do· resgate da
verdadeirs;i. história desta
priuleira pÚblicación de
comic galega.
-

A partir do ano 1972, un grupo
de galegas nacionalistas, afiliados á UPG, fan de Xenevra a capital do actívismo galeguista no
seo da nosa emigración e:i;:i Eu. ropa. Entre as 'moitas realiza- ·
cións unha das· máis importantes (tendo en canta o intre histórico da nosa realidade política)
foi a fundación das Edicións Roi
Xordo , que tiñan por principal
obxectivo á publicación de ma-

1

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

ACoVA .DAS CHoiAS
revista

d_e comic

galego

1

~

Campos e Caparrós. '

·lf%

· núscritos que foran' proibidos
pola censura franquista ·daqueles tempos: Un destes ·traballos
foi o lanzarnento dunha revista .
de CQmic galega (prevista COIDO
bi-mensual) a partir dos contac:tos que tivéramos cos "r9p~ces"
do .chamado grupo de "Comic
do Castro". Af¡roveitapdo unha
· viaxe de vacacións entrei en relación eón Xesus Campos, na
casa de Miro. Casabella que nosservm de . interrnédiaÍio , en
Agosto do · ano 1973. O amigo
Qhichi fixome entrega de 16 ori- ·

As outras· pedras de

xinais de comic (unha historieta. por páxina), asi coma da cabeceira e portada da, futura revista . Entre os debuxantes figura ban obras de Xosé Díaz, Xesú$ ·

o número un da 'revista foi
· publicado a prirneir:os de Novembro db 1973, no prelo dun
amigo progresista suízo, Pierre
Claude, _e mes!Ilo a produción
técnica (impresión e encadernación) estivo a cargo do naso
grupo de emigrantes galegas . A
tirada foi de 500 exemplares. O
espailamento, baixo cordá · en
certas librarias da Galiza, e no
seo da ·e migración galega, foi '
moi rápido e esgotouse a tirada
en dous meses; mesmo pensamos nunha segunda edición.
roáis naqueles tempos xa, tiñamos outrás urxéncias de traballo
militante . Como dado curioso
deste' espall~_ento podemos citar- o feitó de que un dia nos
.chegou un pedido oficial para
dous exemprares que viña da
British Library; deste xeito os
leitores desta moi oficial biblioteca: nacional inglesa ainda poden arestora consultar esta criación galega , ignoro baixo que
apartado do ficheiro figura en
Londres, consulta de certa · cu.riosidade que me .teño proposto
de facer cando ·viaxe á vella ca-

. pital
carta que lle mandara
l porNunha
aquela a Xesus
irnper~al .

Campo ~ ,

que ainda puden reler. con certa
ledícia pq.ra este artigo, facíalle
certas explicacións que coido
de interese mencionar. Explicaba que os debuxos de Caparrós
foran censurados polo grupo das
edicións por "moi intelectualizados , e que dada a situación da
Galiza e do pavo galega n estes
intres, os intelectuais deben fa~
cer 9_ol.lsas roáis sinxelas, que as
ent e-pda o povo para darlle certa
conciéncia", recheiro do vello
"estalinismo intelectual" rrioi .
presente naqueles tempos. Tamén facia certas felicitacións ,
pola contra, pala rnensaxe política dos debuxos publicados , O
obxecto desta carta era pedir
que mandasen os debuxos para
os números seguintes. Mais, os
tempos eran quizá para outras
ocupacións· e nunca tivemos
resposta, pola'. cal a revista non
. pasou do núm ero 1. Nunha conver:m posterior co amigo Miro,
explicoume que os debuxantes
colleran medo a posíbles represálias . oficiais, xa que no momento da posta en venda da revista foran chamados ao servício milit~.
_ Máis tarde. en Marzo do
1974, unha das historias non

publicadas apareceu na revista
Irmandade , voceiro da Irrnanda-

·de Galega na Suiza. I:>osteriormente , coido que no ano 1979
ou 1 ~ 80 , mandei á recén fundada A N asa Terra as hi.s torietas
inéditas para unha moi interesante publicación de resgate
nas suas follas . Os·derno$ da expropriación (mellar dito , apropriación indebida) para intereses persoais .- moi corrente nos
arquivos destas terras, fixeron
desaparecer estes orixinais "históricos''. dos cales nen tan sequer teño _unha má fotocÓpia .
Hoxe ' este nú mero da "Cava
das Choias'.' é unha peza de colección, e de interese histórico
no seo da nosa cultura . Por estas razóns, fíxenlle entrega (Seternbro do 1989) dun exemplar
ao Museo do Humor de Fene.
asi coma do orixinal da portada
e de 4 orixinais dos debuxos publicados; grata surpresa que
tivo o amigo Marín, pois non
tiña nada no museu de Xosé
Díaz nen de Xesus Campos. En
vistas á recuperación deste património cultural noso, coido
que seria de importáncia a medición deste comic ; un caderno de separata no interior de A
Nosa Terra seria unha boa aportación desta editorial á difusión
da história donoso cornic .
O

l\ll~a

.Hai po_uco escrebia nesta páxinas o amigo Manolo Vilar, muxián el. sobre a pedra de Abalar
que ven de tender por segunda
vez por mor dos embates rnariños , e sobre a incomprensión'
daqueles que tentan emendarlle
a plana á natureza .
A Pedra de Ahalár é un elemento · máis -iso si, quizá o '
máis importante simbolicamente- dese conxunto rnáxico do
entorno do santuário e da ponta
da Barca, ne> que ademais das
pezas da pétrea barca está a
Fuma dos Namorados ou do
Amor , refúxio no ]?on tempo, ao'
abrigo de olladas indiscretas, da
par¡:¡lliña que primeiro chega, e
outros penedos anónimos.
Mais hai outras pedras no entorno da Barca , un entorno que
está empezando -a ser brutalmente agredido , onde . xa se
.construiron casas sen a·ceso no
alto dos penedos e onde xa entraron as excavadoras para ampliar un fermoso camiño de a pé
en nome . de non se sabe que
progreso. Hai outras pedras que
xa farón mutiladas e houbo outras. que desapareceron enguli. das polo medre dunha Vila que
na sua· expansión incontrolada
case consegue esquecer as suas . . Arriba o que fica da Sá ~o Perello. Abaixo pedra d~ Tandil.
raíces mariñ:eiras:
O poeta muxián Vitorino
de abalar, pedra dos cadris e
na que a: tradición católica sitúa
.-Abente Lago, parente de Pondal
pedra do timón.
á Santiago rezando. a Pena da
e de López Abente, lembrbu
Estóu certo que Muxia foi en
Fonte Nóva. Por non dicer todo
nun qos seus escasos poemas
tempos -en certo xeito e dóuo m9nte Corpiñd, outeiro que
galegas, datado no 1907, unha
tra . maneira, ségueo a ser- un
domina ésta península estreita e
boa parte das pedras e. penedos
gran centro .de éulto á pedra. De
ao pé do qu e se asenta a Barca.
·da vil a marineira e de outros.
culto á pedra, e ao sol, pciis non
O Corpiño é un gran conxunto
lonxe de Muxia . debía estar · a
. pontos costeiros próximos : a
de penedos cantados polo . gran
Pena do Paso, o alto Bolo de DoAra Solis, ó' templo do Sol. No
poeta de Muxia, Gonzalo López
facha de Touriñán , segundo
mingo de Deus, a Pedra da · Abente :
Vela, a Sá do Perello ... De.s ta di .
.uns, o c~o máis ocideµtal . No
"Penedos, altos penedos i do
ó poeta' qué era "asi chamada,
Corpiño vixiantes / sodes com 'o - de Físterra para outros, o ponto
·final, eXtrernoso da terra de Ocporque en tempo antigo I canmeu amor, / tristes, barudos e
tan que de ese ·alcume un xastre ·
cidente. Unha praéiña desta úlgrandes". ·
vello, / pra coser, ali b4scaba
tima vila mariñeira aind? leva o
· Estou certo que .todas esas
·nome de Ara Solis. Mais, como
abrigo". Nós coidamos que .Pe, pedras ·formaban un J;Onxunto,
relfo reférese máis ben ao demo,
" un todo, telúrico e · ancestr8.l, · ·ben sabe o amigo Caamaño que ·
pois é un dos nomes que receviu. e fotografou miles delas. desque se foi perdendo na memória
be, e xa ternos !ido ou escoitado,:
de aquí, as postas de sol máis ·
dos muxiáns e que só remanecé
·a lgunha lenda ·que apreseríta ao
·impresionantes hai que allá-las -·
naquelas que o cristianismo rederrio cosendo nunha pedra«
·desde Muxia, na ponta da Bar-·
convertiu en nave pétrea: barca,
E 'ainda ·a Pena das Cruces ;
· ca . . Se hai sorte e o tempo
vela e leme, quer dicer , pedra

acompaña, un pode ser ali testigo dunha cena ihesquecível e
ent ender rnoi be n o asombro
que embargou a aquela lexión
de románs chegados a est e fisterre cando aliaron o sol incandescente tragado polo mar .
A triloxia água , pedra e sol
faise ali palpábel e arrebatada,
deixándonos un pauso de rnalenconia no. corazón e a certeza
de estar asistindo a un momento rnáxico e misterioso. E ainda
haberia que engadir o vento,
rnuxindo incansábel arredor
deste tómbola que debeu ser illa
en tempos. Noiva do vento charnoull13 un xornalista portugués
a Muxia. E certamente, ainda
en pleno verán, será difícil non
sentir o vento rondando ú penedo muxián. Ese vento que leva
secado toneladas de cangro
para a exportación nas cábrias
ao ar libre. Unha indústria própria de Muxia por rnáis que os
muxiáns non.· saiban ou non
queiran cociñar o cangro curado.
A mernória do fotógrafo Caamaño Bentín, axudada polo document o gráfico, lemb ra outra
p edra xa irremediabelmente
perdida : O Chineiro, asi chama'· da por mor dos curiosos ocos a
xeíto de estantes que tiña e nos
que ·disque aniñaban as gueivotas . Como perdidas están , quizá
fac~ndo de basamento do novo
porto, esas grandísimas pedras
redondeadas , case esféricas,
que se ollah nas fotos dos anos
triilta no beira¡nar da vila, chamadas .bolos : o Bolo de Domingo' de ·Deus, unha delas, na desaparecida praia das · lanchas
· hoxe comida polo malecón . Que
lenda se agacharía tras o nome
· desa pedra, ou quizá lernbraria
a un personaxe asi chamado?
Quedan ainda esa pedra ca- .
. balgada do camiño do Corpiño,
ql18 algun _emigrante retomadG
da, .Arxentina rebailtizou como
Pedra dá Tandil, quizá por atoparlle semellanza coa famosísi. ma das terras da Prata e que
para Caamaño é a Boca do

Sapo. Ou esa curiosa cámara
natural que forman as pedras ao
xeito dun enorme dólmen, denominada Sá do Perello, xa ?].udida . Cámara que semella un
enorme seo materno acolledor .
Cámara desde a que Caamaño
ten feíto , através da sua abertura , ~a fermosa fotografía coas
torres do santuário e o mar batendo ao fondo e que o veterano
fotógrafo -auténtica memória
viva de Muxia- lembra máis
grandiosa como triple cámara,
hai anos destruída , en parte,
pola dinamita dos canteiros A
pegada destes é fácil de observar en todo o entorno Nen se
sabe a cantidade de pedra que
se terá arrincado gratuitamente
desta canteira natural Primeiro
para facer eses valadiños protectores das hortiña!S de minifúndio extremo da beiramar do
Corpiño, e que algun despistado
confundiu de lom<e cun castro.
Despois para a construción ou
arranxo de casiñas pobres, cortellos ou alpendres.
O fotógrafo muxián, un home
que amou e ama corno ninguén
pudo amar esta paisaxe, até o ·
ponto de dedicarlle a vida, soubo entender moi ben a preséncia telúrica desas pedra& Amén
das relacionadas co culto de "A
Barca máis prodixiosa", que fotogr?fou cent os de vecés desde
tc;>das as posicións e todas as
horas . Caamaño tirou placas de- ·
sas outras pedras individualizadas e publi.counas- no seu libro
sobre Muxia á par daquelas, incapaz de resistir o seu' engado
e intuindo que algo de especial
e de rnistério tiñan . Ese engado
que engaiola aos que, despois
de saudar as clásicas pedras da
Bé~.rca, callemos polo Camiño da
Pe! arriba para tocar esas outras
pedras que ai:qda aguantan en
pé, de puro milagre, os embates
destructivos dos ml:lxiáns incapaces .d e comprender a mensaxe telúrica da memória ·da pe. dra, que é a própria memória de
· Muxia.
·o
~sus
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NOVAS SENSUAIS

ACTOS
•

-

•

Arredor do
poeta Manuel
Maria

O d ia 2 d e Xuño, organizada
pola Asociación Cultural Xérmolos e Ed1c1óns Xe ra is terá
lugar en gutinz. no Sa n Alberte (a carón d a Nacional VI en tre Gumriz e Baamonde) unha
séne de actos ca ga llo da
apresentación de dou s bbros
de Manuel Ma n a . Os actos
serán os segum tes ·
12 h Mesa redond a coa participación de Calud10 Rodríguez
Fer Miguel An.xo Feman Vello. LOIS D1éguez. Camilo Gómez Torres e moderada por
Xúho Xlz
14 h Xantar servido pala
· Casa do Labrego" de Baamonde
17 h Presentación dos llbros
Terra Cha de Manuel Mana e
Conversas con Manuel Mana
de X M del Caño con mtervenc1ón de V1ctor F Fre ixanes. Xosé M Dobarro e Xosé
Manuel del Caño.
Recital de Poesia de Manuel
Mana
Recital do grupo "A Quenlla"

•

Títeres na
es cola

o Centro CuJtural da CaI.Xavigo o 4 de Xuño "Faba na Ola"
con "H1stonas dun fallado"
5 de Xuño "V1ravolta" con
"As aventuras do Dr Sabañón"

•

Encontros de
Educación
permanente de
adultos

Os dias 1 e 2 d Xuño na s
coia Obradouo de Nma orgam
z os por Nova Escala Galega
.terán lugar estes encontros en
cuxo programa m clúe nse con
ferénc1as de Agustm Reque10
Osono e Ramón Flecha Dous
encontros "Pa n e l de expen é n
cias" con expos1c1ón do que
se está a facer en diferentes
mst1tucións e locahdad es e

unha mesa redonda sobre a
educación permanente de
adultos na perspectiva da reforma educativa .
Pód ese pedir información ao
(981) 82 20 76 de 8.30 a 14 horas (perguntar por Emília) .

•

Mes da
Cultura en Oleiros

Xoves, 31 d.e Maio. As 8,30
da tarde , no Centro Cívico de
Santa Cruz de Liáns : Proxecc1ón do vídeo da AS-PG e conferencia de Pila r Pallarés . Profesora de Instituto e Poetisa .
Venres, 1 de xuño As 8 da
tarde, na Casa do Pobo de
Nos · Video da AS-PG e conferen cia do poeta veciño do
Concello, Cesáreo Sánchez
Iglesias .

•

O Galego unha
primavera mais

Organizado pala A.C. do Lauro desenvólvese o seguinte
programa de actividades co
gallo da Semana das letras
Galegas
XuñO, 1 Venres . As 11 da noit e . "Festa Poderosa" , actuación musical a cargo do grnpo
"Romulo Permui e os cliplomát1cos de Monte Alto" A Coruña Explanada detrás do Xulgado (Hotel Louro)
Xuño, 5 Martes as 8 do serán.
Xosé Lws Mé ndez Ferrin falará sobre a figura de Luís P1rnentel a quen se adica o Día
das Letras Galegas 1990, Sala
de e xpos1c1óns do Concello.
Xuño, 6 Mércores as 8 do se rán. "A unaxe en Galicia" vista polos profesionais do medio · Antón Re1xa , Manolo
Gonzalez . Daniel Dom mguez .
V1s1onado da produción videográfica de A Re1xa. Sala de
exposicións do Concello
Xuño, 7 Xoves as 8 do serán
"A mus1ca en Galiza" mesa re doda n e coloquio . Poñentes :
Emilio Cao. músico, Xosé Paz
Antón, (Na Lua) músico : J uhan Fernández (Smiestro Total) músico ; Francisco Novo
(Penod1sta) : Xa n Ma nuel Estévez (periodista), Suso [glesias,
periodista Sala de exposic1óns do Concello.

M. BERTOJO/A CORUÑA

"O xoven guerreiro solicita entrar. [... ] trátase de (Lug Lonnandsclech, filio de Cian , filio
de Diancecht. e de Eithne, fi_lla do Balor) Os dous avós de
Lug son pois, respectivamente , pala banda paterna E>iancecht, o deus -rnedico dos
Tuaatha Dé Dannan, e pola
banda materna Balor, terníbel
guerreiro xigante e torto, cuxo
único olio pode fulminar a calquer cando catro homes lle levantan a sua pesada pálpebra
cun gancho pulimentado [... ]
Os de Lug, non vos soa a
algo familiar? Este pequeno
pagráfo corresponde a unha
dramatización das probas de
Lug --o deus por ríba dos
deuses-, no capítulo das orixes do libro de Jean Markale
"Druidas" (Editorial Tau rus):
un profundo e detido estudio
da tradición celta.
E falando de celtismo e de
vestixios do pasado, por favor ,
olio cos ca.s tros . Supoño que
estaredes ao corrente dos séri0s destrozos provocados nun
castro en Carballo . É mester
recuperar esta memória do
noso pasado canto antes , e ,
máis rápido se cadra, aprender a discernir cando unhas
p~dras xuntas son só pedras
ou nada menos que un monu mento megalítico.
E as festas van chegando ..
O Venres dia 1 comezan as
festas nobairro do Agra de Orzán . Se ides motorizados , mellar é que deixedes as catro rodas en calquer sitio e fagades
un pouco de perna. Prevense
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cámbios nas direccións de circulación habituais.
O grupo municipal do BNG
no Concello de Carballo apresentou unha moción solicifan- do que o' se.u Alcalde "se dirixa ás ·autoridades militares
que éorrespondan co fin de
permitir que os mozos de Carballo que están a cumpri~ o
-servício militar podan pasar as
festas patronais do San Xoán
coas. su as familias e amigos" .
, Non é a primeira vez que se
fai unha petición neste senso .
A ver se desta vai a vencida ..
Comezaron ante onte as II
Xornadas de Comunicación e Criatividade na Escala de Artes Aplicadas "Pablo
Picasso" (Os Pelamios sin) .
Todas as conferéncias comezan ás 7,30 h . do serán.- "Luis
Pimentel e o seu tempo" até o'
9 de Xuño na Aula de Cultura
de Caixa Galicia (Rua Nova.
30). Vida. obra e testemuñas
moi diversas d~ste poeta lucense .
Andan os decíbélios desbocados potas noites coruñesas,
tras deles , ameazantes, os
funcionários municipais medidor en ristre . As zonas de
"marcha" fanse pequenas. a
ver que resulta deste futuro
mapa acústico da cidade. Sen
rnáis , rubrico cunha "rima alemá" do Sr. Friedrich Nietzsche : "Escreber copé".

Eu non escrebo só coa man.
o pé quer tamén escreber corrugo.
El camilla para mm hrrne. libre e valente,
as veces polo campo. outras veces
¡polo papel.
O

ANUNCIOS DE BALDE
Oferécense
servicios
de
guia, recepción e turismo.
Falo inglés e portugués . Tfno
(986) 22 18 32.

Se queres realizar exposicións vai polo Pub O Curruncho e n Entremuros 12, Santiago. faiar con Pili.
A Sección das Viaxes da Asociación Cultural "Irmandade
Céltiga" facilitará-lle información ben xeral ou ben particular dalgún lugar concreto
(Asemade de horarios de Bu ses e Tréns) dos paises céltigos a todas as p ersoas que escollan estas terras irmáns pra
súas vacacións. (.. .Irlanda , Escocia. Man , Wales . Cornualles ,
Bretaña .)
Escríbide a : Sección das
Viaxes, Irmandade Céltiga,
apdo. nº 26, Sanxenxo , solicitando información detallada é
a dxuntando 200 pts. en selos .
Irmandade Celtiga - sección
das Viaxes I Apdo. nº 26 I Sanxenxo .
Bancos Alternativos. Para

EN VELEIRO POLOS MARES DE HOLANDA
Unha· viaxe de 14 dias que inclúe unha semana de navegación en antigos veleiros , 4 noites de hotel en Amsterdam e transporte en autocar.
Saídas: 5, 9 e 26 de Xullo; 2, 9, 16 e 30 de Agosto.
Precio: 72.000 pts.
EN BICI POR HOLANDA
Ruta cicloturista de 13 días por Holanda incluindo a bici,
aloxamento en campings, media pensión e transporte en
autocar.
Sa idas: 1 e 18 de Xullo; 1 e 16 de Agosto: 1 de Septembro.
Precio: 69.000 pts. en Xullo e Septembro: 74.000 pis.
en Agosto.

.

porse en contacto Associació
Caixa Alternativa. C/Baix, nº
8··1° Tfno. (96) 332 17 51.
46003 Valencia
O Colectivo Ecopacifista Xevale organiza este verán campamentos para rapaces entre 6 e 16 anos co obxectivo
do coñecirnento e respeito da
Natureza, a convivéncia, a solidariedade. Información en
Xevale. Apdo. 22 Monforte de /
Lemas. Tfno. (982) 40 46 09 .

edicións máis coídadas a imprentas locais, e pódese conseguir dirixin_dose ao apartado
de correos 58 de Burela.

•

Ólisbos

Nova edición da revista dos·
"Amantes da Palabra". Inclue
traballos de Takekazu Asaka ,
D.A. Vidal, A. pagán, D. Bárcena , D.G. Represas, J . Redondo, Anxos Sumai, A.A. Lugris e M. Villar entre outros.
Pódese pedir á Faculdade de
Filoloxia de Santiago.

•

Boletim da
S.C. Marcial
Valadares

A Sociedade Cultural "Marcial
Valadares" , da Estrada, apresentüu o número 1 do seu Boletim , que se dedica integramente á ortografia galega-portuguesa com carácter divulgador .
Os aspectos ortográficos
mais importantes do idioma
gal ego som tratados nesta pu blicac;;om, que se complementa com umha bíbliografia básica para a realizac;;om de um
estudo mais profundo dos
mesmos.
O número O do Boletim da
Sociedade Cultural "Marcial
Valadares", estivo dedicado á

•

O Trasno

O último número ·da revista do
Colectivo Cultural Buril de Burela, acada un nível elevado
de calidade formal coas suas
36 páxinas e capa bicolór. Totalmente en galega, apoiada
na publicidade da comarca
nomeadamente , inclue inforrnacións municipais , artigas
culturais, reseñas históricas e
seccións. Beneficiase dos adinatos da edición electrónica,
que abarata custes e permite

apresentac;;om desta associac;;om reintegracionista , com a
explicac;;om dos seus ..objectivos principais. Incluíu-se tambérn no mesmo um bosquejo
biográfico de Marcial Valadares, bem como um resumo da
sua obra e posicións lingüísticas .
Em ·próximos números haverám de publicar-se temas
de toponímia estradense e vocabulários de nomes próprios
e apelidos galegos, com o ánimo de que cada dia se escrevam
rnais
correctamente.
abandonando
interferéncias
lingüísticas e ortográficas do
espanhol.

LIBROS

•

Verba que
comenza

VERBA QUE COMENZA

Os Comités Abertos de Faculdade comunican a todos
os estudantes que para porse
en contacto cos mesmos. por
temas relacionados coa Universidade de Santiago de
Compostela ou co ensino en
xeral , poden escreber aos
apartados de correos: 855 de
Compostela , ou ao 134 de
Lugo ou ben chamar por teléfono ao número (981)563100,
extensión 2228, de Luns a Xoves de 5 a 8 da tarde . Tamen
poden pasar polo local que ternos no Campus de Compostela, no mesmo horário, situado
no pt¡.villón de servicios estudantis.

Libro de Homena.xe
Concollo do Nola / 1990

ruta por Delhi, Puskar, Jaipur, Jaisalmer, Agra, Benarés,
Borribay, e en Nepal , Pokhara e Katl:imandú . Aloxamento
en hoteis.
Saidas: Tódolos meses de Xul/o a Novembro.
Precio:. 226.000 pis.

O libro inédito durante duas
décadas de Maria Mariño Carou ven de ser editado polo
concello de Noia (loc::ilidade
natal da poeta) nunha fermosa·
edición introducida por un estudo de Carme Blanco e diferentes apéndices documen tais. A aparición dun libro
inaccesíbel para o público da
"Dinamiteira da Fala". como a
definira Uxio Novoneyra, cobre un valeiro inadmisíbel,
para alén de mi(x)tificacións.
Os interesados en conseguilo
pódense dirixir ao Concello de
Noia se son de fóra ou consultar nas librarias.

INDONESIA

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro.

Precio: 289.000 pts.
KENIA

Saídas: · 1 mes. De Xullo a Novembro.

PERÚ E BOLIVIA

Precio: 285.000 pts.

Saidas: 1 mes. De Xuilo a Novembro.

Precio: 272.000 pis.

FILIPINAS

Saídas: 1 mes. De Agosto

"'

a Outubro.

EXIPTO E XORDANIA

Precio: 265.000 pts.

Saídas: 1 mes. De Xu/lo a Novembro.

E ademais ... Grecia, Yugoslavia, Escandinavia, Arxelia,
Marrocos , Senegal-Mali, Pakistán, A Ruta da Seda Tibet, Australia, Cuba, México-Guatemala Colom,biaEcuador, trek_kings polos Alpes, Ladakh , 'Annapurnas,
Everest, Cord1lle1ra Blanca de Perú.

Precio: 198.000 pts.
SIRIA E XORDANIA

Saídas: 15 días. De Agosto a Outubro.

Precio: 183.000 pts.

Solicita o noso Boletín de Viaxes de Verano-90.

TURQUIA: DE ESTAMBUL Á CAPADOCIA
Vó até Estambul e recorrido de 15 dias por Bursa, Efeso,
Kusadasi , Egridir, Capadocia, Ankara, Mar Negro. O aloxamento é en hoteis, en habitacións dobles e o transporte en autocar.
Saídas: 29 de Xuño; 13 e 27 de X1;J//o; 10, 17 e 31 de
Agosto.

Precio; 134. 000 pts.
INDIA CENTRAL, RAJASTHAN E NEPAL
Vinteoito días en autocar, tren e avión para facer unha

anüsuz
CLUB DE VIAJEROS

Rondo de Son! Pe re, 11. 6• 3o. · 08010 ·Barcelona· Tlf.: 302 50 81
Ledesmo,7. i· izqdo · A8001-Bilboo ·Tlfs.: .d2.d .d2 65. ·.d24 22 15
Rodríguez Son Pedro, 2 . 0f.1202·28015-Modrid·Tlf~.: .d.d5 ll 45

TRES EN RAIA

EQUIVALÉNCIAS
G. LUCA DE TENA

n diário galego escrebe na primeira páxina que o presidente
da xestora de Cangas, Mariano Abalo pertenece al FPG {Frente
Popular Galega), equivalente gallego
de Herri Batasuna o que nos de1xa,
com.o lectores empedernidos deste
vel lo rotativo, na situación de pensar
que pagamos demasiado pouco por
un servício de noticias tan acabado.
Caso de se extender, esta delicadeza de etiquetar para o lector os nemes dos actores da política pode
abrir a via a unha revolución na indústria de informar: Non haberá no
continente lector do periódico quen
pase por riba do nome do ex-alcalde
de Cangas Lois Pena, por poñer un
caso, co perigo de non situalo. En
honor á verdade , o diário escribirá de
certo: Lois Pena, equivalente galega
do ex-presidente Bokassa da República Centro-Africana; non haberá
quen confunda o nome do rei Constantino de Grécia, equivalénte grego
(sen trono) do seu cuñado Juan Carlos I; nen o de Ángel Sanchis réplica
dos recadadores de impostas da máfia de Chicaga, versión fraguista . As
posibilidades do libro de sinonimias
son vastísimas. Pensemos só nas
adxectivacións comparativas dalgun has actuacións da Xustícia ou nas
equivaléncias pedagóxicas que se lle
poden buscar a unha procesión de
Semana Santa, a un desfile militar ou
á raiña de Inglaterra.
Non debería terlle medo o periódi co á etiquetación orientado ra universal. Que ven sendo o xornalismo senón unha pedagoxia de adultos? Coa
axuda da informática que tanto mellara a calidade dos médios de información chegariamos a ter cada
nome emparellado automáticamente,
co que xa estariamos cun pé nun universo máis libre, máis xusto, máis
culto e mellor informado.
E noraboa a Mariano Abalo , que ao
mellor estame escoitando.
O

U

A LÍNGUA, A. NOSA MEMÓRIA PROFUNDA DE POVO
UXIO NOVONEYRA

O pasado 16 de Maio, no Auditóriio
"Gustavo Freire" de Lugo ,
interviña O presidente da AELG,
UXio Novoneyra, na xomada
central adicada a Luis Pimentel.
Novoneyra aproveitou a sua
.
intervención para reív,indicar, máis
unha vez, o uso e a normalización
da nosa língua.
stamos de novo, outro ano, diante das " Letras Galegas". Comemorando o rexurdir da nosa Língua escrita, fai algo mais dun século.
A língua é o único vencello profundo,
real e vivo que nos une! E fainos sentir
.a Comunidade. E non só nos liga entre
nós, senón cos antepasados. O (!nico
xeito como eles seguen en nós e como
eles seguen, vivos. A língua é a forma
da Nación . E a forma da memória profunda. O home, a máis de impulso vital,
isÓ teno todo animal, é apenas ... a pe~
nas é mais ca memória. Até a ciéncia é
memória e ninguén vive o futuro!
Quen renúncia ou se alonxa da memória profunda, da memória comuri,
que é a que está na Língua, vólvese de
costas
seu ser identificábel, recoñe·cíbel. Ainda que vós queirades non podede~e~ de ser galegas. A alguén
lle o vin ·e?J-fi( · da que non falei galega
de [}en o g
o é a miña língua pró..
ataba que talaba un
P iá''. ~
va · tlo, encheito só polo
c ste
a
o aleg
o realmente identificado . IY~I\~ os asiste o pasado, nunha ar
. und_?• inda que se m an if~ste

E

ªº

.e

escuramente, notámolo como noso. medidas desfavorecedoras ou contra da
Unicamente naso! E os que négan o ga- sua recuperación cando xa está en prelego a S'i mesmos se negan. E os que cário !
se resisten ao galego de si mesmos se
O estudante catalán está imerso no
distancian , eAgadindo mistério sobre· catalán e recebe o castellano como semistério. Digo mistério como se di "des- gunda língua. O estudante galego está
coñecido".
imerso no castellano e recebe a língua
A língua própria é o cauce natural , o própria como segu nda língua! A Admi. cauce e o caudal natural do naso fluir .nistración a nível provincial e a nível losotial. A escrita en galega ten por fi nali- cal, polo xeral, non se galeguiza! Non
dade devolverlle a conciéncia e a drgni- se cumpre a Lei de Normal ización! Tédade ao noso Pavo! Devolverlle a me- mese que a Adm inistrac ión auton ómica
mória histórica e a conciéncia profunda dé marcha atrás.
de Comunidade longa! Por isa , celebraO uso do galega, por altos responsámos hoxe, aqui, o Dia das Letras Gale- beis, deixa de ser habitual. Por algun
gas como un rito de comunión coa Gali- deles repito! Repito: moitas xentes esza, como un rito de auto-afirm.ación no tán a temer un sistemático proceso de
trance de Nación discutida e en perigo! involución a respeit o da Língua. Agardo
En canto ao perigo unha chamada de que estexan equivocados e que a vonatención. Parece, -a xulgar polos que tade do Go\,!erno autonóm ico sexa ouse queixan e polo que moitos temen-, tra! Pois, senón, a que ven o celebrar,
que volvemos estar nun paso atrás no como estamos celebrando, os Dias das
proceso de recuperación da Galiza ga- Letras Galegas ... !? Seria dun imperdoálega. Tanto no campo da Educación bel cinismo. Si! Eu creo que están equicomo, en xeral, da Administración. vacados, os que temen, pois ninguén,
Como di o poeta lugués Díaz Castro: conscientemente, pode ir contra a sua
"Un paso adiante e outro atrás Galiza!" Pátria, contra a sua Língua! Todos os
Algunha Consellaria da Administración Povos do .Mundo, e hoxe especialmenAutonómica , segundo din, dalgunha te, son celosos da sua identidade e non
Consellaria, volven sair as circulares en hai nada máis nécio que trabucarse de
castellano. E alguns labregos volven fa- Pátria!!
ceras peticións ou solicitudes encasteAinda que cairan, ainda que caian
llano temendo que se as tan en galega; arruinados e desaparezan, ainda se perllas deneguen!
dan todos os moimentos, todos os moNo eido da educación concédeselle numentos arquitectónicos, artísJicos e
isención, por máis tempo, para os alleos literários galegas, Galiza seguirá viva se
que non queren que os seus tillos estu- segue viva a sua, a nosa língua!!! Se a
den galega.
nosa língua se perde, Galiza, o que se
E moitos, e moitos, temen... moitos entende por Galiza, morrerá!! Que galetemen ainda máis medidas en contra da go pode ser de colaborar a iso!? Nada
fngua .• eontra a nosa Língua! Inda roáis ·..lf!ái$!
o

VOLVER AO REGO

Director Xeral d~ Turismo da
Xunta de Galiza ven de amosar a sua perspicaz visión do
deporte. "Acabáronse os deportes de
élite", dixo. E, como maior proba, en gadiu: "hoxe, cando retransmiten un
partido de golf, todo o mundo presta
atención".
Estamos, sen dúbida, ante unha
nova época: a dos miróns. Con mirar
un partido, un xa é deportista; por
permitir que sexa vista unha parte
non moi habitual do corpo, xa se
pode xustificar a violación. Acabará
valendo a misa da tele.
O

O
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