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Arousa Vice,
unha
operación de
película
americana
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ELECTfilCAS E·GOVERNO CENTRAL
~~
DISCUTEN OUEN PAGARA A FACTURA DO DESGUACE DOS REACTORES

O FRACASO NUCLEAR

A operación anti-contrabando
realizada o 12 de Xuño en
Arou~a era xa agardada por
parte da povoación. O xeito de
realizala, odia escollido e a
parafernália montada, mostran a
existéncia dun claro interese
propagandístico. O cúmio do
Grupo de Tréveri para tratar do
narcotráfico abrigaba ao governo
español a apresentarse con algo.
concreto con que defenderse
das acusacións de
permeabilidade das costas
galegas
(PáX. 9)

Todas as
.forzas .de
acordo coa
proposta de
unidade do BNG
A proposta de unidade realizada
polo BNG márcase un obxectivo
claro: a renegociación do tratado
coa CEE, algo que consideran
factíbel ante os cámbios que a
apertura ao Leste vai propiciar
no Mercado Comun, mais,
seguindo a liña política que ten
como eixo a situación
excepcional do noso país, .
avanza na formulación do ,
proxecto comun, posibilitando a
confluéncia orgánica
nacionalista.
(Páx. 5)

Xesus Vega: 'A
corrupción
mostra que
vivimos nunha
sociedade enferma'
Vinte anos de militáncia, fidel a
unhas siglas, as do Movimento
Comunista Galega, Xesús Vega
é, pésie a ser ainda novo, un dos
veteranos da política galega.
Compañeiros de loita seus
disfroitan hoxe das meles do
poder ou do retiro familiar. A sua
perseveráncia xustifícaa por un
sentido da ética e da xustíci.a.
(Páx. 12-13)

Os catro alcaldes
de Os Peares
coinciden en non
ceder nen un
chisco de terra
Foi sempre exemplo de
irracionalidade da ordenación
. territorial imposta na Galiza. Nos
Peares tres ríos .separan a un
lugar dividíndoo en catro
concellos, duas províncias e
dous bispados. Agora os viciños,
calados pero rosmando todos
estes anos, pretenden acabar
coa situación
(Páx. 7)
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O apagón da central de Vandellós enterra o mito da enerxía barata e inagotábel
.e pon en evidéncia os erras de cálculo do Plan Energético Nacional.
O tempo remata por dar completa razón
aos críticos da enerxia atómica.
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Q_governo da UCD coñecia ·a recesión
da industria atómica Civil estadounidense cando aQostou
QOr unha rede estatal nuclearizada

O progreso xa non pasa
polo desenvolvimento
das nucleares
G.LUCA DE TENA-XAN CARBAU-A

Os accidentes de Harrisburg (1979), Chemóbil (1986) e Vandellós
(1988) amais de alarmas crónicas en reactores de todo o_mundo,
excluen ás centrais nucleares como motor de desenvolvemento.
O dogma da enerxia nuclear non durou nen 20 anos.

Vandellós é a primeira
peza tumbada no dominó
nuclear do Estado. Atrás
dos acordes da banda de
música da villa de Arnetlla
de Mar, que fixo da
clausura da nuclear unha .
festa rachada, está o
enterramento do Plan
Enerxético Nacional "(PEN)
que entregaba o futuro da
enerxia ás termonucleares.
"A clausura de Vandellós é unha
anécdota que non vai afectar ao
PEN nen ao futuro das nucleares". Esta co~signa do governo
do PSOE quere ser só un desesperado encoro de contención
contra a maré do fracaso nuclear. A primeira posición que
procura salvar o ministro de lndústria Claudia Aranzadi é a de
Valdecaballeros.
Unha das empresas accionistas da central de Badaxoz, Sevillana de Electricidad, puxa por
erguer a moratória da central ex-

tremeña pero quer que sexa a
Empresa Nacional de Electricidad (Endesa, da que é proprietária principal o /NI e que tira a parte principal dos seus benefícios
da térmica de As Pontes de Garcia Rodriguez) a que pague a
costosa reparación. O Estado di
que non pode pagar esa factura
mentres que os bancos amenazan con reclamar 300.000 millóns de pesetas enterrados na
nuclear de Badaxoz. A outra
compañía asociada en Valdecaballeros, Hidroeléctrica Española, HIDROLA está a pagar hoxe
a metáde do que ingresa en concepto de intereses bancários e
debe tres veces o que gaña. A
débeda externa das nucleares
entrampadas planea sobre as
eléctricas que lle queren pasar
ao Estado a pelota e socializar as
perdas do fracaso dos reactores.
A carta que gardan na outra man
é a dunha suba brutal de tarifaseléctricas. As dobres alxemas
con que o capital privado metido
nas termo-nucleares ten comprometido ao Estado, axudarian
a entei1der o siléncio que mante-

.DESCANSE EN PAZ O
ÁTOMO PACÍFICO
No novo ciclo de expansión capitalista que sucede á depresión dos
30, a nuclear preséntase como alternativa enerxética revolucionária.
A acumulación yia na forza do átomo un novo demiurgo que baixo a
espécie de forza inagotábel chegaba para xeralizar o sistema
económico do capital e integrar o terceiro mundo ao tempo que
anunciaba a resolución pacífica da nova revolución industrial en
portas. A enerxia inagotábel e barata axudaria a absorber o paro
crecente a médio da proliferación de indústrias de toda clase. A
distribución de uránio arrequecido e da tecnoloxia para procesalo
ficaba como priviléxio do centro do sistema o que fixo escreber a
moitos analistas que estaba a piques de se inaugurar o enterramento
de toda dialéctica social por efecto da solución universal dos
problemas.
Pero a electrificación a partir da reacción atómica comezaba de a
pouco a producir problemas. O controvertido decreto Price
Anderson, aprobado polo congreso de Estados Unidos no ano 1957,
libraba á indústria nuclear civil de toda responsabilidade por danos
que excedesen 560 millóns de dólares ao tempo que limitaba as
primas de seguros a 100 millóns. Os votos da representación
popular daban á enerxia atómica unha calificación parella á dos
cataclismos ou as guerras. Xa nos anos 60 rexístanse críticas
radicais a un sistema que se gababa de producir o quilowátio máis
barato pero que non tiña conta do précio en constante aumento da
disposición de resíduos nen tiña previsión nengunha para enfrentar
un aumento de custes por novas esixéncias de seguridade. Alguns
paises como Inglaterra recuperaban o seu mellor estilo imperial para
vir deitar na fenda atlántica o lixo das centrais.
O escape de vapor radiactivo da central nuclear de Harrisburg e a
evacuación dunha comarca densamente poboada demostraba que
non habia Estado capaz de pagar factura tan desmesurada. Os
veciños da lila das Tres Millas tiveron que aforar unha cuota de
excepción por viviren á sombra das torres da central.
ci seismo psicolóxico de Harrisburg botaba a perder anos de ben
pagada publicidade internacional para criar opinión a prol das
nucleares. Despois viria Chernóbil para demostrar que as centrais
podian fallar e trasladar a sua amenaza a miles de quilómetros de
distáncia. De feíto, o seu próprio avellecemento comezara a
sementar de alarmas o mapa dos reactores de todo o mundo e, a
partir de 1974, Estados Unidos inícia a canta atrás do seu programa
nuclear civil ao tempo que procura compensar este abandono coa
venda de uránio e teconoloxia á terceiros paises. Un deles España.
O governo UCD entregaba o futuro enerxético á construcción de
nucleares para se librar da dependéncia do petróleo e avanzar na .
ind1,.1strialización. Non só ocultaba opinións anti-nucleares de
recoñecida autoridade e rigor senón que descalificaba con insultos á
povoación que_criticaba este sistema, como acontecera cando as
mobilizacións contra o proxecto da nuclear. de Xove.
Despois de Vandellós, é obvio que a nova parada do fracaso
nuclear será Valdecaballeros en Badaxoz. O Plan Enerxético
Nacional que cifraba nos reactores chave para sair do atraso non
poderá realizarse, a pesar dos millóns estragados en nuclearizar o
país. O progreso non pasaba polas nucleares e a aposta a favor de
que os précios relativos do uránio e do petróleo se decantasen 110
futuro polo primeiro tipo de combustíbel foi outro erro completo.

a

O précio da seguridade nuclear ultrapasa xa o de qutras fontes de
enerxia como mostraron a todo o mundo os propietários de
Vandellós ao negaren á central ·por razóns de rendabilidade as .
reformas esixidas pola Junta de Energia. Por finí as empresas
eléctricas queren que o Estado ou os usuários..Paguen a factura de
desguazar a rede .nuclear. Este é o remate dunha pmposta
enerxética que permitiu a Estados Unidos librarse dun sistema
obsoleto, ás eléctricas r;nedrar, a certos políticos descalificar como
trogloditas aos anti-nucleares e á cidadania pasar terror entre
proclamas de progreso.
O
Técnicos traballando nun reactor nuclear Pool-Type no que se observa a chamada radiación de Cerenkov.
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ñen sobre a debácle anunciada
das centrais.
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PARA ACADAR'A
'
1,

:-TOTAL INOCUIDADERADIOLOXICA DA
O .mito da baratura
nuclear
eENTRAL DE
VANDELLÓ=,.:S:::;:._,H_A_B_E_RÁ_
Están na picota as previsións todas do PEN, anunciadas no ano QUE ESPERAR GEN
1978 polo governo da Unión de ANOS'
Centro Democrático como modelo de equilíbrio e de rigor científico. Os traballos presentados
recentemente pola equipa británica dirixida por Jim W. Jeffery e
Peter Bunyard esnaquizan o tan
tozado argumento de que o quilowátio nuclear ten un custe sen
rival. Os accidentes de· Harrisburg (28 de Marzo de 1979) e
Chernobil (26 de Abril de 1986)
derrotaron o mito de que os
reactores nucleares non podían
fallar. Cada un destes accidentes
colocaban perante a opinión pública dos paises máis nuclearizados do mundo os elementos precisos para desconfiar dun dogma de inocuidade incansabelmente publicitado e repetido
desde as compañías eléctricas e
as suas prumas de aluguer.

'Os TRABALLOS

PRESENTADOS
RECENTEMENTE
POLA EQUIPA
BRFfÁNICA DIRIXIDA
POR JIM W. JEFFERY
E PETER BUNYARD
ESNAQUIZAN O TAN
FOZADO
ARGUMENTO DE QUE
O QUILOWÁTIO
NUCLEAR TEN UN
GUSTE SEN RIVAL

Despois de Chernóbil, o Consejo de Seguridad Nuclear recomendou ás centrais nucleares do
Estado que tomasen un feixe de
medidas de seguridade. A de
Vandellós foi unha das empresas
que non cumpriu . As instalacións
están no derradeiro tércio da sua
vida útil e os sócios propietários
(Fecsa, Hidruña, Enaesa, Segre e
Electricité de France non quixeron perder rendabilidade co elevado custe das medidas esixidas
polo Consejo. Eisa razón capital
que hoxe fai do PEN un disparate e que retrae · aos accionistas
das nucleares: a seguridade non
existía pero se hai que mellorala
será a costa dos beneficios. O
PEN anunciaba un salto do 2 por
cento de enerxía de orixe nuclear
no Estado o ano 1977 a un 15
por cent o en 1987. Os investimentos previstos en pesetas de
1977 para levar a termo este plan
eran de 325.000 millóns, despois
multiplicados polos atrancos técnicos e os cámbios previsíbeis
(menos para o governo do Estado) no mercado de enerxia. O
Estado apostaba o seu futuro
enerxético ao mantimento dos
précios do uránio e do petróleo
e proctamaba un ridículo credo
sobre a prepoténcia da enxeñeria nuclear nordeamericana e
francesa que pretendian a infalibilidade plena e obxectiva dos
reactores. No entanto, as posibilidades certas do gas natural
quedaban subordinadas á enerxia procedente. da fusión do átomo. ·

Compensación por
Lemóniz
A desmesura nuclear do PEN
busc~ba de feito unha campen-· ·
1

"

sación para a indústria eherxética pola paralización de Lemóniz,
imposta por ETA. O governo
Suárez defendía radicalmente
unha opción enerxética que tiña
a doble· virtude de deixar excelentes comisións e de contentar
aos grandes patronos da enerxia
nuclear. Desde os diários e a televisión, o salmo nuclear repetía
os mesmos argumentos: a enerxia de fusión do átomo non era
boa nen má, senón necesária; só
os reactores poderian sustituir
aos combustibeis fósiles de extinción previsíbel a médio prazo;
a central nuclear era sinónimo de
progreso e distintivo das- ciedades avanzadas, contraposición da atitude ignara dos paises
atrasados que se atrevían a mirar
con receo iletrado este don dos
deuses; opinións sacralizadas
pola sua especialización (como a
do prémio Nóbel Hans Beth, que
negara públicamente a cualidade
do voto popular no referente á
enerxia nuclear) xustificaban os
reactores como a solución prudente; non se fai nunca mención
do gravísimo problema da disposición de resíduos nen se aclara
quen pagará a factura da desmontaxe da central, tan complicada coma a instalación. Como
referéncia se pode citar o orzamento que a xunta central de
electricidade británica ten previsto para desmantelar oito centrais
con reactores Magnox: 55.000
míllóns de pesetas e un século
de traballos.

o

~
9
en
~

ª
n~cle~~es na Foxa Atlántica conseguiron concienciar á povoación sobre un dos gran·
des e deflnt1vos probl~~as da n11c~nzac1on: o armacenamento duns vertidos contaminados activamente para centos de
anos. Na foto a expedicifo

As mobiliza«?ións contra os vertidos

x_,re10.

nord~~~ano

grama nuclear
é
1974. Os pedido$' Áe centrais
baixan abruptameffte e o précio
do quilowátio rnÍclear sube como
consecuéncia/ de novas esixéncias de seguridade. A recesión
nuclear chega a Europa a comezos dos 80 e a sua mellar-expresión é o referendo sueco que obtén un voto a favor de clausurar
as centrais (Suécia é o país mais
nuclearizado do mundo) para o

ano 201 O. O governo de Madrid
sabia que a indústria nuclear nordeamericana, que suministra o
80 por cento dos compoñentes,
acceso' ríos e combust'1bel dos
reactores do mundo capitalista,
estaba nunha situación límite no
ano 1974. As previsións do PEN
pór unha rede estatal fortemente
nuclearizada formúlanse no ano
1978, cando xa o governo Suárez tiña notíci~ da recesión da in-

dústria atómica civil nordeamericana. A política das grandes empresas do sector, do que Westinghouse, General Electric e Ge· son expoñente prinnera I Atom1c
cipal, foi a de vender unha tecnoloxia en decadéncia ao resto do
mundo ao tempo que se reservaba a exclusiva do suministro de
combustíbel, as patentes das
centrais e o asesoramento técnico.
o

Para acadar a total inocuidade
radiolóxica da central de Vandellós, tamén haberá que esperar
cen anos. Nas partes de aceiro,
como os zunchos que envolven
o reactor, o tempo de desintegración do Cobalto 60 é de cinc.o
anos. Os :sótopos de níquel teñen vida radiactiva moito máis
longa. Ao interior do encofrado
só se poderá acceder despois de
25 anos e para iso requeriranse
robots . As pezas do núcleo terán
que ir a un cemitério nuclear a
1.000 metros de profundidade.
Todas estas operacións encerran
riscos para a comarca que arrodea a central xa que implican
transportes de material altamente radiactivo.
Mais non era difícil prever este
futuro de conflitos en aumento,
moito antes de Chernobil e Vandellós. O ano crítico para o pro-

Marcha a Xove en Maio do 1979.

Un trunfo anti-nuclear despois de duas marchas populares
'DESPOIS DE
CHERNÓ..;;..;;;;B;__;;;IL:;....;;:,O;;___.._ _
CONSEJO DE
SEGURIDAD
NUCLEAR

RECOMENDOU ÁS
CENTRAIS
NUCLEARES DO
ESTADO QUE
TOMASEN UN FEIXE
DE MEDIDAS DE
SEGURIDADE.
VANDELLÓ=-S=N-O_N_O_
FIXO'

"

Xove non foi construida
En Abril do 1977, o Domingo
de Páscua, tiña lugar a primeira marcha anti-nuclear na costa lucense contra a instalación
dunha central en Xove. Aquel
domingo, vários miles de persoas sairon desde o malecón
de Viveiro para recorrer os 1O
quilómetros que separaban
este lugar da igrexa de Xove.
A víspera desta mobilización
fora legalizado o PCE e vivíase
no .ambente .un dos considerados momentos crítico$ da

"transición". As mobilizacións
e o labor de concienciación
comezaran no ano 73 e aglutinábase no Comité Anti-Nuclear . contando co apoio das
organizacións nacionalistas e
de esquerdas.
O 1O de Maio do 1979 tivo
lugar a segunda mobilización.
Unha nova marcha, desta volta
de trece quilómetros, foi até a
beira do mar, nos terreas que
teria que ocupar en Regodela

<'
a central nuclear proxectada
por Fenosa.
Trece mil persoas, segunda
a prensa de entón, voltaron facer o percorrido, unha mañán
de sol, nubes e vento. Non foi
·a derradeira mobilización antinucle,ar na Galiza, · despois
chegaron as de anos sucesivos contra o vertidos na foxa
atlántica, pero si a final en
Xove, unha vez que a construcción das central foi definitivamente desbotada;
o
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As mobilizacións contra Lemóniz, e sobretodo a acción de ETA, paralisaron, por primeira vez na Europa, a construcción dunha central nuclear.
Hoxe é un monumento do que se fala de exportar a Roménia.

A DISCUSIÓN -.
DO CÁMB·IO. DE SISTE.MA ENERXÉTICO
JEAN PAUL DELEAGE

Asistimos hoxe ao aborto do proxecto
enerxético nuclear primitivo, que se remontaba aos anos 60. O mercado mundial
da electr.onuclear comezou a derrumbarse
en .1974-1975, o que se traduciu igualmente pala ralenlización da poténcia instalada posta en servício anualmente a partir de 1975. En 1984, somente catorce
centrais foron empezadas a construir en
todo o mundo, a cifra máis baixa desde
1968, mentres que a construción de nove
centrais era interrumpida e suspendidos
dez encargos só nos Estados Unidos. En
canto ás previsións, sofreron o mesmo refluxo drástico. Nos países do Comecon, a
evolución. do programa non é diferente, o
plan de construcións de centrais decidido
en 1979, que prevé a substitución sistemática por nucleares dos combustíbeis
fóseis para produción de electricidade térmica, parecendo optimista, non vai ser
pasto en prática, ainda que só sexa en razón das insuficiéncias da base industrial
necesária. As perspectivas do decénio en
curso son pois sombrias, e existe na indústria nuclear dos países capitalistas
unha inquietante sobre- capacidi;ide de
produción de centrais desde hai vários
anos.

-'EXISTE NA INDUSTRIA
NUCLEAR DOS PAÍSES
CAPITALISTAS UNHA
INQUIETANTE SOBRECAPACIDADE DE
_P_R_O_D-=-"U---"'C~IÓN DE CENTRAIS
DESDE HAI VARIOS ANOS'
Por último, en correlación coa.caída dos
encargos de reactores, e, en segundo plano, soa baixa dos précios do petróleo no
Oriente médio, os précios spot do uránio
(o mercado spot engloba as compras de
pequena tonelaxe a suministrar imediatamente), que se multiplicaran por sete entre
1973 e 1976 para acadar un teito de 95
dólares o kg de óxido de uránio desde
1977 até fins de 1979, cairon é;l menos da
metade, situándose en 44 dólares en
1983. Baixa que non parece ter chegado

ao fondo dado o reinício das prospeccións desde 1973 e as importantes descobertas que o seguiron, nomeadamente, en
1975, a do enorme xacimento de Roxby
Downs en Austrália. Todo iso vai retrasar
a rentabilidade dos super-xeneradores,
proxecto suspendido actualmente en c~se
todas partes, agás quizá na Fráncia. "A futura indústria do plutónio está en crise antes mesmo de ter pasado do estado embrionário", escrebeu Dominique Finan.
Consecuentemente, hoxe está en cuestión a necesidade, ainda ante incontrovertíbel., do reprocesado do uránio. A opción
"ciclo aberto", quer dicer o simples armace.namento do combustíbel irradiado, é de
cada vez considerada como a solución
máis económica.

-'/S..

ENERXIA NUCLEAR
INTRODUCIU A NOVIDADE
INÉDITA DO DESASTRE QUE
ATINXE Á INTEGRIDADE DA
VIDA'
ALTERNATIVA
ENERXÉTICA FRUSTRADA

Hai que talar pois dun afundimento. O que
está en cuestión é a dialéctica desigual
entre a oferta e a demanda. Certo, non foi
ela o que estivo na orixe do lanzamento.
da produción electro-nuclear, que tora
fundamentalmente o resultado da necesidade de valorizar un capital, daquela críase que a simples oferta acabaria por xerar
a "sua" demanda. Orabén, a escala mundial, esta demanda non fixo acto de preséncia, menos como consecuéncia da crise económica e a incidéncia dos movimentos anti-nucleares, ainda que estes
dous factores teñen xogado un papel non
despreciábel, que en razón da inexisténcia
social dunha demanda adaptada ao tipo
de enerxia producrda palas centrais_.. . nucleares e ás suas .rixicfeces de constitución. O que pon en evidéncia un segundo
factor da crise nuclear, excelentemente
estudado por Michel Damian: o non-dominio industrial e social dos inconvenientes
inerentes á enerxia nuclear, noutros termos a existéncia dun tope físico máis forte que as estruturas industriais, científicas

imposibilidaqe dunha xestión económica
do armacenamento dos resíduos, e das
contra-esixéncias socias que ten suscitado por todas partes, o que se traduciu en
normas de seguridade cada vez máis numerosas e severas: arredor de 1.700 para
a concienciación e construcción dúnha
central nuclear en 1976 contra non máis
de 100 en 1965. Na Fráncia, o reforzamento das normas de seguridade 'nos
anos 70 teria aumentado en arredor dun
25% o custe das centrais nucleares.
A DIMENSIÓN
INÉDITA DO DESASTRE
A catástrofe de Chernobil do 25 de Abril
de 1986 confirmou a extrema fraxilidade
da nuclear. As perigosas virtualidades tantas veces negadas fixéronse realidade. En
primeiro lugar a do risco. O capitalismo industrial habituara aos homes á escalada
na gravidade dos acidentes tecnolóxicos.
Pero a enerxia nuclear introduciu unha novidade radical. Ao acidente mecánico clásico, ao acidente químico maior, engade
a dimensión inédita do desastre que atinxe á integridade da vida, non somente no
lugar da catástrofe, senón tamén a miles
de quilómetros, e que golpea ás vítimas
do momento e á sua descendéncia. Desastre de efeitos retardados diluido, ainda
por riba, no anonimato das estadísticas.
Engade · ademais o control da sociedade
por un grupo que está por riba das leis.
Cómpre, efectivamente, criar a aceitación
colectiva do risco, inculcada sen trégua.
Lago da terribel explosión da mina de
Courrieres, que o 10 de Marzo de 1906
matou a 1.100 mineiros, Clemencceau tivo
que mandar 25.000 soldados para someter a folga xeral; en Maio de 1986, cando
a nube radiactiva planea como unha invisíbel ameaza sobre as cabezas de millóns
de europeos, .son os meios de comunicación os que cuadriculan os espiritas. (...)
Chernobil reactualizou a cuestión do risco maior, inerente á evolución das sociedades tecnoloxicamente complexas. Na
Fráncia o cenário máis verosímil parécese
ao da catástrofe soviética, en piar: un
reactor cada 10.000 Km 2 na Fráncia contra un cada 100.000 Km 2 na parte europea
da URSS. Coa posta en funcionamento
dos 159 reactores actualmente en construcción e tendo en canta o cerre das instalacións antigas, haberá nos anos 90
arredor de 500 reactores en funcionamento no mundo, deles uns 150 só na Europa
ocidental. Hai grandes probabilidades de
reprodución de acidentes análogos aos de
Three Miles lsland e Chernobil, particularmente na Fráncia. O 65% da produción
neta de electricidade foi en 198~ de orixe
nuclear. En caso de catástrofe, vanse poder cerrar todos os reactores P.W.R.?
Tense calculado o custe económico e social dunha catástrofe tal? (...)

e técnicas, que tiñan como misión cercala
e reducila. Co nuclear, saise do funcionamento clásico do mercado capitalista, a
sociedade non pode máis que modelar os
seus consumos e os seus modo,s de vida
·arredor da produción, obedecer. pasivamente ao seu movimento. Orabéri,: esta léxica da produción ou non funciGmou ou
funciona mal. A fin de cantas, o ·proxecto
nuclear non foi para o capitalismo a alternativa. enerxética esperada. (...)
Os investimentos precisos para a construción das centrais superaron todas as
previsións, e xa desde o princípio; hoxe,
teñen tendéncia a medraren máis rapidamente que os custes de investimento das
centrais a carbón. Sempre nos EEUU, os
custes de investimento por Kwh instalado
QUE ESTA EN
aumentaron arredor dun 300% entre 1968
e 1976, mentres que o índice xeral dos
DISCUSIÓN. COMp NA
précios non medraba máis ca o 67%. A
INGLATERRA
DOS SECULOS
equipa de Charles Komanoff mostra que
XVII
E
XVIII,
ÉOCÁMBIO
DE
para as 116 centrais a carbón e os 46
reactores nucleares acabados nos EEUL:J
SISTEMA ENERXÉTICO'
entre 1971 e 1978, a deriva de custes de
investimento foi dun 13,5% para estes,
contra un 7.7% para aquelas, inda conO que está en discusión, como na Inglatando coa abriga imposta ás novas cen- terra dos séculas XVII e XVIII, é o cámbio
trais a carbón de se equiparen con dispo- do sistema enerxético. Tal é o verdadeiro
sitivos moi severos de loita contra as emi- contido histórico da crise da enerxia, essións nocivas. En total, o exceso de car- collo esencial que o capitalismo debe
gas en capital do nuclear con relación ao afrontar hoxe. Na história da humanidade,
carbón pasou de média dun 6% por ano tras o breve paréntese do "grande século
en 1971 ao 58% en 1978. O que non foi capitalista" dos cento cincuenta últimos
compensado·, antes ao contrário, palas anos, ábrese máis unha vez, apesar de
economías de escala que terian podido curtas fluctuacións, pero de grande ampliconlevar o aumento de talla dos reactores, tude, un ciclo longo de enerxia cara. Talpoisque isto tivo o corolário dunha pro- vez será tamén o da invención dun novo
nunciada caída da taxa de utilización (fac- sistema enerxético, a escala planetária
tor de carga): 54% somente en 1980 para esta vez. Se existe outro porvir enerxético,
os reactores P.W.R. de máis de 800 Mw, non capitalista, para a sociedade mundial,
contra o 60% de média para o conxunto ~on deberia ser buscado en nengun caso
das centrais P.W.R. americanas. A mesma nunha eventual posteridade histórica~ terequipa prevé sobre-custes da arde do monuclear por exemplo, do átomo. Todo
75% en 1990 en relación coas térmicas ,o máis, este último poderá xogar o papel
de carbón, o que faria desaparecer a dun simples complemento durante alguns
avantaxe de custes do quilovátio-hora nu- decénios da longa e difícil transición ·enerclear. En Europa, o medre dos custes-de xética da humanidade. "Das espadas forinvestimento das centrais nucleares foi xaron arados (.. ,)" (lsaias): máis ainda ca
polo menos do 50% en moeda constante nos tempos biblícos, no crepúsculo do
entre 1973 e 1976.(...)
milénio, a predición do profeta abandona
A crise económica do nuclear é pois en o reino da utopia.
o
primeiro lugar unha crise de financiamento, ou sexa do seu custe económico, e de- Jean-Paul Deléage, profesor de Historia das Ciencias
Técnicas na Universidade de París VII é coñecirivada das contra-finalidades da "posta en edodas
polos seus traballos sobre os ecosistemas correxivalor" da nova enerxia, por exemplo da dos polo home.
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• Un valedor bipartidista (Páx. 6) • Economistas investigadores (Páx. 11) -. Na Póvoa
mandan dous, o Alcalde e o Xefe (Páx. 8) • Sobre o aborto e as agresións
· se?<uais na escala (Páx. 1O) • Os mundiais da lira (Páx. 14)
• As bágoas dos ·deportivistas (Páx. 15)
ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

Para loitar pala reforma do tratado de adesión á CEE e posibilitar unha confluéncia orgánica

O BNG lanza unha proposta de unidade nacionalista
.A.EIRÉ

A proposta de unidade
realizada polo BNG
márcase un obxectivo
claro: a renegociación do
tratado coa CEE, algo que
consideran factíbel ante os
cámbios que a apertura ao
Leste vai propiciar no
Mercado Comun, mais,
seguindo a liña política
que ten como etxo a
situación excepcional do
naso país, avanza na
formulación do proxecto
comun, posibilitando a
confluéncia orgánica
nacionalista, que deberá
estar fundamentada "no
respeito ao pluralismo
ideolóxico" .
"A situación da Galiza, subordinada, dependente e periférica a
respeito do Estado, entrou nunha
fase crítica coa integración na
Comunidade Econ~mica Europea, que afectou negativamente
aos diferentes sectores productivos ". Esta é a premisa básica da
que parte o BNG para facer a
proposta de unidade tendente a
conseguir a renegociación do
tratado coa CEE; algo que o Bloque considera posíbel a instáncias de Galiza, cun posicionamento unitário e contundente de
todas as forzas políticas e sociais. A posibilidade de renegociación contémplaa ao BNG
maís factíbel nestes momentos
por mor dos cámbios producidos
no Leste que poñen unhas bases
políticas e de relacións económicas diferentes que levarán a un
cámbio na CEE, como se está xa
a estudar na mesma OTAN.
Esta renegociación levaria implícita a potenciación dos sectores agrícola-gandeiro, pesqueiro
e industrial.
Para conseguir estes obxectivos o BNG considera que as mobilizacións masivas son prioritárias, sobre todo vista a pouca
importáncia que o Parlamento lle
dá a estes temas.
Asi o BNG propón unha primeira mobilización, a concretar o
seu xeito segundo os apoios que
haxa, coincidindo co aniversário
do Estatuto de Autonomia do 36,
o vindeiro 28 de Xuño.
Estas mobilizacións, nas que
deberian estar implicados todos
os sectores, ... culminarian coa
campaña do Dia da Pátria Galega e unha manifestación unitária
no 25 de Xullo.

"O povo galega pode
mudar .o proceso"
A marxinación dos nosos intereses nacionais pon de relevo, segundo o BNG, a domináncia da
contradición Galiza-Estado-CEE,
relegando a segundo plano as
coritradicións endóxenas do próprio páis, afirmando ao mesmo
tempo que "se as coorden?das
económicas &mósanse pouco

esperanzádoras, desde o enfoque político e cultural non existen tampouco motivos para sentirse máis optimistas, xa que a
mesma normalización cultural e
lingüística queda mediatizada
pola incorporación a CEE, e as
precárias competéncias administrativas contempladas no Estatuto perden contido ao sofrer a superposición de normativas para
as que Bruxelas foi facultada no
Tratado de Adesión".

lismo ideolóxico e político existente". Para o BNG, calquer proposta dirixida a impulsar a unidade do nacionalismo· no plano orgánico debe partir dos postulados precedentes, "pois a alterna-

tiva de unidade que peña a sua
base no sacrificio deste pluralismo ademais de hipócrita pode
resultar idealista", ao tempo que
manifesta "estar abertos a todas
as iniciativas unitárias que se fa-

gan desde esta perspectiva".
Por outra banda o. BNG afirma
a sua disposición a discutir e a
debatir este documento con todas as forzas e sectores sociais
interesados
O

Ainda asi o BNG considera
que non hai que dar o futuro por
perdido pois o pavo galega ten
resortes e reservas capaces de
imprimir un proceso en dirección
diferente.
Esa forza que pode xerar o impulso decisivo radica, segundo o
documento do BNG; na unidade
de acción das organizacións sociais primárias e representativas
das que Galiza se dotou para defender os seus intereses, afirmando que as organizacións nacionalistas son "as últimas ás
que non lle está permitida a falta
de xenerosidade na articulación
da unidade necesária para que
esta proposta teña eficácia" .

"Son nacionalistas os que
reivindican a autodeterminación"
O BNG define como oroanizacións nacionalistas "as que reivindican o direito de autodeterminación e reclaman a soberanía
política que emana do exercício
diste direito". Este direito o BNG
entende que pode concretarse
através de diferentes formulacións xurídico- institucionais:
"desde as distintas modalidades
confederais até a total independéncia, sen que a opción por calquera delas acoute o prexulgue
unha maior ou menor indentificación cos principios do nacionalismo".
A realidade plural do nacionalismo non se manifesta, para o
BNG, nas opcións finais que
cada grupo poda defender, senón "na existéncia de forzas po1íticas partidárias con con diferentes bases sociais e con contidos ideolóxicos diferentes. Por
outra banda, existe unha organización frentista que integra forzas partidárias e non partidárias,
que manteñen a própria identidade e independéncia dentro da
unidade organizativa pluralista
fundamentada sobre bases programáticas mínimas comuns".
Neutro plano estarían as forzas
sociais de carácter nacionalista.
Do exposto anteriormente, dedúcese para o BNG, a necesidade dun sistema de alianzas políticas dentro do nacionalismo
tanto para afrontar o proceso a
que está sometida e~ta nación
como a contradición Galiza-Estado-CEE que considera dom.inante neste proceso. As bases
desta alianza para o BNG "deben
partir de enfoques unitários cara
·a acción política e social, procuran.do fórmulas de articulación
do espectro nacionalista fundamentadas no respeito ao plura-

Todas as forzas nacionalistas
consideran positiva .a proposta
Os distintos dirixentes
das formacións
nacionalistas coincidiron
unánimemente en
calificar como positiva a
proposta do BNG, en
declaracións efectuadas
A NOSA TERRA. Neste
mes reuniránse os
órganos partidários para
analisar máis
detidamente o
chamamento a unidade.

política e·, mesmo orgarnca
dentro da esquerda nacionalista que propugna o PSG-EG".
Para Rodríguez Peña, Secretário Xeral do PNG-PG a
proposta do BNG "é do máis
. positivo que se poda ofertar,
existindo nel certos nivéis de
preocupación que constituen
, basicamente a ponéncia aprobada no noso congreso".
Rodríguez Peña considera
tamén o documento do BNG
como "un avance fundamental", calificándoo como de· "exquisita visión política . e moi
Poucas horas despois de que
respetuosa con todas as foro BNG apresehtara á prensa a
zas", en declaracións efectuaproposta de unidade nacionadas a título personal.
lista o PSG-EG emitía un coProposta de enorme
municado no que consideraba
envergadura
"un avanc~ positivo" o docuTamén Xosé Luis Barreiro falou
mento do BNG, interpretándoo
a· título personal, mentres o 30
como unha resposta a p'roposde Xuño non se reuna a directa de converxéncia efectuada
no seu dia polo PSG-EG.
ción de Coalición Galega.
O portavoz do PSG-EG,
O dirixente coaga afirmou
que o documento do BNG
Carlos Vázquez, afirmaba que
"existe no documento do BNG
"pon o dedo na chaga nun
problema crucial", recoñecenun cert.o cámbio de linguaxe,
do que Galiza non recebe as
un recoñecimento do pluralisaxudas comunitárias que demo político e .social do naci0beria e que está sufrindo a manalismo, e non se descarta nel
rxinación "pola postura que
a posibilidade da converxéncia

manteñen tanto o Governo
como a Xunta" e que
,pon en boa medida as vias
para trocar este proceso, aceitando "a unificación de critérios e. fórmulas para poder replantexar as consecuéncias e
o mesmo tratado".
O dirixente da FPG, Mariano
Abalo, afirmou, pola .sua ban. da, que "é a primeira vez que
o BNG fai un chamamento
coerente e con interese real".
Considera importantísimo a
consecución dun frente de loita contra a CEB e a prÓposta
do BNG de sair do Mercado
Comun se non se pode renegociar o tratado "como fixo l10
seu día Groenlándia".
Tamén ollan como positivo
na proposta do BNG que "o
eixo básico sexa o da autode- terminación, pois non se poden tomar medidas sen este
instrumento" e que se consiga
nuclear ás distintas forzas cara
o 25 de Xullo.
Agora, as distintas direccións partidárias serán as que
terán que decidir como se van .
concretar as ideas propostas
polo BNG.
O
Cent~al
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ADESIGNACIÓN DE JOSÉ DE CORA
O VALEDOR BIPARTIDISTA

-

A. EIRÉ

O Valedor do Pavo, como institución, nasceu eivado. Non se sabe se os seis anos
pasados na incubadora parlamentária non
foron suficientes para traelo á vida con
garantias, ou, precisamente por iso, saiu
entangarañado.
lnstaurouse con todas as taras que lle
dá o ser un valedor bipartidista. A sua eleición non foi consensuada entre as distintas forzas políticas parlamentárias; foi
unha negociación sotem:\da entre o PP e
o PSOE.
O que nun comezo semellaba ser só
unha cuestión de talante democrático, colleu tonos dificilmente máis impositivos ao
non permitir, sequer, a apresentación dou-

·tro candidato. Pero, daquelas, a figura do
la, chegarian alguris dos seus coñecidos
Valedor Xosé Gora, quedaba, no ámbito
alcumes.
persoal, a salvo.
Hai alguén capaz de convencernos de
Pouco tempo tardou en dar mostras da
que no pacto PSOE-PP que propiciou o
sua sumisión á maioria suficiente, esgriminomeamento de Xosé Cara, non estaba
da polo Conselleiro Portavoz-Mudo, Vázxa estipulado quen ian ser os seus adxunquez Portomere. O nomeamento dos
tos? ·
·
dous Vice-Valedores evidenciou o sometiPode que a incultura en temas galegas
mento do Valedor ao bipartidismo e da
que o Valedor ten manifestado, leváselle,
própria institución á maioria parlamentáde motu proprio, a··realizar eses nomearia. Dous homes, Xosé Carlos Rodríguez
mentos. Permítaseme, · como á maioria,
e Celso Montero, que ostentan como únique non o crea.
ca valia recoñecida a de seren militantes
do PP e PSOE, respectivamente, partidos
Enténdense asi e agora .as posicións de
que non lles puderon encontrar outro acosocialistas e populares nesta negociación
modo para as suas cualidades, foron os . detrás das contra-vidreiras. lan aceitar os
desiqnados. Para ilustrar os seus curricuoutros partidos, dispostos a apoiar a Xosé

Cora, eses nomeamentos?, ou, mellar, ian
aceitar imposicións que tullisen, xa de nacimento, a unha institución que ten como
principal cometido o de pór fin á consustancialidade política, feita prática administrativa, destes partidos maioritários?
Se antes non se deu a luz· ao Valedor
do Povo e se agora nasceu como nasceu
débese á vontade política do PSOE e PP,
non a circunstáncias aleatórias. O aborto,
provocado, desta institución, significa
coutar a posibilidade de aceder a unha
migalla de auto-governo, ainda que sexa
outorgado, pero tamén a un anaco de
xustiza.
Quen vai crer na independéncia de Xosé
Cora?
O

Q PSOE PERDE A MAIORIA ABSOLUTA
A organización basca incorpórase t~mén ás institucións de Euskadi
\

O Tribunal Const.itucional fallará a favor da fórmula de acatamento de HB
A maioria dos doce
maxistrados do Tribunal
Constitucional son
favorábeis a darlle validez
á promesa de acatamentó
á Constitución realizada
polos parlamentários de
HB, segundo información
publicada polo diário El
P.aís.
A preponderáncia do direito dos
cidadáns a estaren representados sobre outras normas ou leis,
como os regulamentos camerais,
será a liña condutora que o Tribunal ·Constitucional vai esgrimir
para dar por válido o xuramento
realizado polos parlamentários
de HB no Congreso dos Deputados. Acatamento non válido, segundo a Mesa do Congreso, realizado o pasado día 4 de Decembro.

Jon ldígoras é Angel Alcalde no parlamento

O elevado consenso acadado
polos maxistrados, e "a non existéncia de problemas xurídicos
para a concesión do amparo",
segundo cita o rotativo madril!3ño, ten só unha preocupación:
facer coerente o fallo favorábel
aos deputados de HB coa anterior senténcia do alto tribunal,

que estimou constitucional a esixéncia do requisito regulamentá-rio. Saída nada doada.
Recordar que a citada senténcia .produciuse ante a oegativa
dos deputados do BNG a facer
acatamento expreso da Constitución, polo que foron expulsados do Parlamento galega.

O recurso ante o Tribunal
Constitucional fallouse en contra
do BNG, tendo como liña básica
argumental a esixéncia do requisito regulamentário e dándolle
preponderáncia sobre o direito
de representación dos eleitores.
81Agora, que ven como a auséncia dos Deputados de HB pode
mancar a imaxe democrática,
pretenden mudar a liña argumental, pero tampouco poden facer
unha senténcia contraditória coa
anterior e o único que vai quedarlle é referirse a que a fórmula
empregada é constitucional, porque acatan, ainda que sexa "por
imperativo legal".
Esta senténcia permitiria a incorporación dos parlamentários
abertzales ao Congreso dos Deputados, polo que o PSOE perderia a maioria absoluta, o que
levaria parella un cámbio na
composición das comisións, se-

gundo petición que realizarian o
PP e EU, segundo teñen manifestado xa.
Esta nova situación levaría ao
PSOE ao achegamento ainda
maior a PNV e CiU , así como a
un pacto máis estreito co CDS,
para asegurar a maioria.
A preséncia no Congreso seria
o primeiro paso que daría HB
para incorporarse ás distintas
institucións, pois, como pudo saber A NOSA TERRA, xa ten decidido comparecer no Parlamento
Vascongado, cuxas próximas
eleicións celtlbraranse o ano que
ven.
Nestes momentos HB está
nunha campaña polo Estatuto
Nacional no que trata de implicar
a todos os sectores sociais e tamén aos partidos nacionalistas,
aos que lles proporá un Governo
abertzale de coalición.
O
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·Q,RDENACIÓN TERRITORIAL

Os viciños queren un concello próprio

O dilema dos Peares: catro nun ou uri en catro
.A.EIRÉ

Foi sempre exemplo de
irracionalidade da
ordenación territorial
imposta na Galiza. Nos
Peares tres rios separan a
un lugar dividíndoo en
catro concellos, duas
provincias e dous
bispados. Agora os
viciños, calados pero
rosmando todos estes
anos, pretenden acabar
coa situación e, a maioria,
pede un concello próprio.
Intereses políticos,
económicos e tradicionais
opóñense á sua
pretensión.
O que pode ser a revolución en
os Peares, comezou cando unha
comisión de viciños se entrevistou co novo Presidente da Deputación ourensán e alcalde de Nogueira de Ramuín, Xosé Luis Baltar, para demandar un repetidor
que lles permitise captar o sinal
da 1V. A corporación provincial
ourensán comprometeuse a instalar o reemisor pero poñendo de
manifesto que ían realizar unha
obra que beneficiaria tamén aos
da província de Lugo s,en que
estés aportaran nada. E máis,
Xosé Luis Baltar facíalles ver
como a instalación se ía realizar
no coñcello de Nogueira de Re¡nuín, que el preside, sen que os
outros tres concellos, Pantón,
Carballedo e A Peroxa, contribuisen mínimamente.
Fala que te fala, o Presidente
da Deputación propúxolles que o
mellar era que "se pasasen a Ourense",
prometéndolles
que
apoiarian a sua petición de traslado administrativo.
Esta conversa serviu foi para
avivar a brasa secesionista, ace'"
s._o durante lustros por causa·das
dificultades padecidas polos habitantes dos Tres Ríos nas suas
relaccións administrativas, sanité(lrias ou, simplesmente, cotidianas: os viciños foron máis alá e

plantexáronse a consecución
dun concello próprio.

Se é para benefício do
povo ...
A maioria dos habitantes cos que
pudemos talar, perteñecentes a
calquer dos catro concellos, están dispostos a calquer solución
"se é para benefício do pavo".
A totalidade coincide en que a
millar solución é ter un axuntamento de séu. O pasar a perteñecer á província de Ourense
cría alguns resquemores máis
entre certa xente, como un traballador dun aserradeiro que afir-

comisión que foi falar con X.L.
Saltar, quen afirma que "servímonos de Ourense en todo e pagamos a Lugo".
Os máis preparados poi íticamente afirman que "non é cuesOs argumentos que dan a pral tión de comezar a discutir pala
da integración en Ourense son província a que irnos perteñecer,
os da cercanía coa capital, "tan · as províncias teñen que desapasó 20 quiilómetros que se perco- recer, o que se precisa e que se
rren en 1O minutos agora, pola faga xa a tantas veces aprazada
estrada nova", ou que, mesmo, ordenación territorial".
os teléfonos das parroquías limítrofes de Lugo teñan o prefixo Máfs adesións
telefónico de Ourense. Hai ou- Á demanda dunha entidade,local
tros máis contundentes, como própria sumáronse viciños de
Manuel, o propietário do único parróquias limítrofes como Pomtaller mecánico e integrante da beiro, Oleiros, A Penalva, Temes,
maba que "eu non renúncio á
miña pátria", o que foi contestada pola dona dun bar con un "ti
podes facer o que queiras, non
importas nada".

Os catro alcaldes de acordo:
nen un palmo de terra máis
Os Alcaldes de A
Peroxa, Carballedo,
Pantón e Nogueira están
de acordo en que se
Peares quere a
independéncia municipal
debe ser sen coller dos
outros concellos un
palmo de terra máis que
a que ten hoxe o lugar.
A discrepáncia pónse de
manifesto a hora de
analisar a posibilidade
desta secesión e os
xeitos de facela.

"O senso comun dita que se
ten que buscar unha fórmula
para Os Peares", afirma Xosé
Manuel' Ledo, alcalde do concello de Pantón. Para este militante de CG está claro que a
"constitución dunha mancomunidade ou concello é unha
causa xusta que se debe arreglar canto antes". Afirma tam~n que 200 viciños poden
constituir un axuntamento e
que non ten que existir ningun

problema para facelo.

En favor de Ourense

Pero X. M. Ledo é categórico ao afirmar que nese novo
concello integraríase sementes o lugar de O Torrón, pero
non toda a parróquia. O rexidor ferreirán tampouco lle importaría que este lugar pasase
a ser de Ourense.

Os alcaldes de A Peroxa, Manuel Seoane e de Nogueria de
Ramuín, Xosaé Luis Baltar
coinciden na afirmación de
que Os Peares deben de perteñecer a Ourense.
O sustituto de Victorino Núñez afirma que o primodial é
resolver o "problema provincial", mostrándose contrário a
que un novo concello fose coller máis território de Nogueira
que as duas casas que existen hoxe nos Peares.
Pala sua banda Manuel
Seoane afirma que "non h?i
dificuldade para que se con~
tituia unha entidade menor,
sempre que _se queira para a
zona de Os Peares e non máis
parróquias".
O rexidor de A Peroxa afirma que os viciños de Os Peares que perteñecen ao seu
concello non teñen proble-:
mas, que os que o. teñen son
os de Ferreira e de Carballedo, perguntándose · se estes
concellos van estar dispostos
"a perder os cartas que receben do encaro". 1
o

Xulio Yebra Pimentel, alcalde de Carballedo e Deputado
·polo PP non ve a causa tan
clara. "Pasar a Ourense é
unha-cuusa complicada e disgregarse non deberia contar
con moitas posibilidades",
afirma. As chatas que Xulio
Yebra lle ve son as administrativas "pois debería ser
aprobado palas Cortes de
Madrid", e as de ingresos e
número de habitantes para ter
concello próprio. · Ainda asi
afirma que "se non perxudica
aos outros concellos poden
segregarse",
manifestando
que o que hai e desvotar rivalidades, ao tempo que se pergunta cales son os servícios
que hoxe non teñen os de Os
Pe ares.

Atán, Beacán e A Maura. Lograrían, deste xeito, uns 1.200 habitantes, que consideran suficiente
para acadar un concello próprio.
O problema estriba en que o
aumento das adesións é direitamente proporcional á oposición
dos distintos concellos a que se
constitua un novo axuntamento
nos Peares.
Segundo Manuel Novoa "a posibilidade de ter un concello próprio estívose barallando desde
sempre. O que ocorreu é que
non habia vontade política para
facelo". A diferéncia é que, agora, os viciños están dispostos a
loitar "para que esa vontade política exista".
·
Esa vai ser a grande dificuldade que van ter que salvar, conseguido xa un centro de saude e a
sua inclusión na área sanitária de
Ourense.

Un bar e tres cregos
Paradóxicamente o pulo reivi·ndicativo dase cando o lugar está
en franca decadéncia. Máis que
as casas semiderrumbadas, que
os comercios pechados, pode
dar unha idea da situación o que,
ria actualidade só quede un bar,
pero ainda persistan tres cregos.
Millar dito, dous bares, porque
un deles tardará ainda 15 días en ·
pechar. Afirmase que, cando peche iste abrirán outros dous no:
vos, pero a dona da taberna afirma que "coa marcha da Garda
Civil, aquí case norJ se fai nada;
u_
nicamente no vran cando veñen
os turistas e os domingos en que
se acercan ciclistas e pescadores".
A automatización do salto que
leva o nome do lugar e a apertura de .estradas fíxolle perder povoación, poder adequisitivo e tamén pechar a múltiples negócios
que tiñan como eixo a via fér:rea.
Asi e todo a estación e o principal polo económico.
·
Pero os viciños pensan que
"ternos suficiente para manter un
concello, hai outros máis pequenos e moito máis pobres, ternos
dous encaros que terian que tributar ao noso axuntamento". O
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APERVIVÉNCIA DO CACIQUISMO

Vicente Vázquez

•A audiéncia provincial
de Ourense, absolveu ao
alcalde de O Carballiño~ Ar-

'Na Póvoa vivimos ainda nun réxime feudal'
•

X.M.SANTIAGO/RIVEIRA

Vicente Vázquez é unha
persoa que a partir do seu
labor docente se fixo moi
coñeé ida .en .determinados
ambientes da Póvoa do
Caramiñal, primeiro carpo
sindicalista da UTEGINTG, e máis lago como
militante do BNG. A sua
postura política e sindical
estuvo a pique de custarlle
máis dun disgusto co
anterior alcalde da Póvoa:
Segundo Durán Casais,
que era home ao que He
gustaba ter o galiñeiro
tranquilo.
Cando na formación ' dé;! actual
Xunta, os rumores sobre nomeamentos de altos cargos apontaron a Durán como Director Xeral
de Ensinanzas Médias, a máis
dun empezoulle a escorregar un
suor .fria pala fronte, inda q~e
ben pensado semellante cargo
para u~ home que veu a Virxe en
Moldes, e comparou a Fraga con
Xesucristo, tampouco seria tanto
prémio. Pasada a época dourada
de Don Segundo, é co seu home
de confianza e actual alacalde
Álvaro Viéitez Dávila, cando voltan os problemas para Vicente
Vázquez, caille unha multa como
presunto responsábel do grupo
político "Bloque Nacionalista Galega", .por pór carteis invitando a
unha conferéncia de .Xosé Manuel Beiras Torrado.
Parece que nada máis irse Durán, ao novo alcalde médranlle
os anaños. Que se fábrica dos
cheiros, que se o varadoiro, que
se os construtores, que se as
xunqueiras ..
Si, pero non debemos esquecer
que todos os feitos dos que falas
son froito da xestion de Durán, e
polo tanto da sua responsabilidade. Nengunha das cuestións
máis problemáticas como son a
infraestrutura da água, a posta
en marcha da depuradora,, as
aceiras, o alcantarillado, ou o
meio ambiente foi arranxada coa
eleición de Durán como parlamentário autonómic9, apesar
das promesas de maior sensibilidade cara estes problemas na
sua campaña eleitoral, senón

no Concello, e poi.o tanto proce-:
dimos a analisar unha mostra
das águas de dous lugares que
apresentaban altos índices de
contaminación: as xunqueiras do
río Xunderama, e a zona da Riveiriña, onde está HADASA, chamada familiarmente a fábrica do
cheira, dedicada á fabricación de
fariña de peixe e da que é xere11-te o actual alcalde.
De resultas das análises sácase que ambas as zonas apresen-·
tan elevados índices de contaminación, polo que denunciamos
públicamente este feito e polo
que o B.N.G. vai apresentar unha
interpelación parlamentária, ao
considerar esta cuestión de gran
gravidade.

· que ainda aparec~n vellos temas
·que pareceian xa desbotados,
como é o caso do varadoiro,
dando a impresión de que ter ao
ex-alcalde no Parlamento só serve para traer novas problemas a
vila, sen arranxar nengún dos vellos.
Quen. é o Alcalde da Póvoa do
Caramiñal hoxe?
·
Eu iria máis alá e diria, quen governa · A Póvoa hoxe? O caso
merece entrar nos anais do disparate. O Sr. Durán é ·parlamentário como militante-afiliado do
P.P., na -corporación povoense.
actua como portavoz da extinta
Coalición Progresista Galega . .
Esta dobre militáncia tamén é o
caso do actual alcalde Viéitez
Dáviia . .
Aqui circula o rumor de que
ademais dun Alcalde ternos un
"Xefe"; e este comentário responde á pergunta que lle fixeron
a vários vic;iños desde o Concello: "Con quién quiere hablar, con
el Alcalde o tpn el Jefe?"
Durán Casais segue a ser quen
controla a vida municipal. Nos
Plenos quen tala é el, mentre o
Alq1lde consinte, mesmo desde
o rélevo da Alcaldia se lle está a
preparar un despacho cun custo
cercano ao millón de pesetas.
Para máis, un Informe Municipal .
é asinado polo alcalde en funcións Durán, un dia que o Alcalde ,real Viéitez estaba no povo.
A Plataforma anti-varadoiro
aglutina op1rnons de quen
antes non se atrevian contra
Durán, ou' é algo máis?
A Plataforma anti-varadoiro nasce a instáncias do B.N.G. con intención de acoller 1odas as opi.nións contrárias a esa instalación
e sen pararse na ideoloxia política dos seus compoñentes. O
único importante hoxe é conquerir a paralización do proxecto. Na
Plataforma conviven diversas
tendéncias e ten apoio social de
xentes de todo tipo, incluídas
persoas que anteriormente eran
-simpatizantes ou votantes d~
Durán e do Partido Popular. E
unha causa máis complexa que
a si111pleza de ir contra alguén, o
importante son os feitos, non as
persoas, é moito máis importante o varadoiro que Durán, ainda
sen esquecer que a única voz a

favor da instalaci6n é a da Alcaldia.

Contaminación
Hai conciéncia social detrás
destas protestas ou é só un
xogo de alta/baixa política?
En xeral, na Póvoa, hai unha moi
baixa conciénc;ia social, provocada e fomentada tamén pala
peculiar forma de governar qÜe
se ven mantendo desde hai 18
anos. A povoación vive baixo o
temor constante de enfrontarse
ao ditador, pois saben por outras
experiéncias ·que o castigo pode
ser brutal.
Apesar do anterior, as causas
vaA mudando e cada vez escóitanse máis crítica razoadas, o
que implica tamén unha perda
do medo. Na actualidade Durán
ten menos . poder pasto que a
povoaCión non se deixa manipular como antes. Concretamente o
tema do varadoiro é un claro
exemplo de canto acabo de dicer.
O B.N.G. da Póvoa puxo únha
denúncia pública contra a fábrica ·do Alcalde, HADASA, por
presunto delito ecolóxico. En
que se basean para isto?
Unha das primeiras preocupacións da Asemblea local do Bloque é a situación meio-ambiental

Para unha persoa que coma
vostede non é nativa da Póvoa,
isto non supón á hora de desnvolver o seu traballo, algun tipo
de cortapisas, sobretodo nunha
vila que ten fama de pechada
para os forasteiros?
Non comparto en absoluto a
fama que dis ten a Póvoa de ser
pechada para os forasteiros,
pois ainda que si hai un cativo
grupo de xente que si ten eses
sentimentos, penso que a maioria non mostran nengun tipo de
receios cara as persoas que vimos de fóra . Non podemos confundir o que diga o Sr. Durán co
que pensa a maioria da povoa=ción. Eu en concreto, e tamén
outras persoasJ levamos moito
tempo aguantando os ataques
impertinentes e fora de tono do
e alcalde, pero de nengunha das
maneiras podo facer isto extensíbel á xeralidade dos viciños e
viciñas da vila.
Ao fallar os mecanismos de
control que servian perfeitamente cos da casa, e imerso na sua
peculiar maneira de entender a
Alcaldía, Durán Casais non quer
alborotadores e pretende o control do grupo de "foráneos"
como acostuma chamamos. Entón utiliza a maioria das veces intentos de desprestíxio ou o intento de pechamos a boca coa
desculpa de que somos de fora,
para así tentar posicionar ao
povo na nasa contra. Resulta por
outra parte curidso nisto, que
tanto Durán, como Viéitez (o actual alcalde), e outros cargos importantes na equipa de govemo
non sexan nadas na Póvoa.
D

ENSINO
Após os extraños incéndios do curso anterior

Acusada de 'ditatorial' a dirección do Instituto de Lalin
B

DESIDÉRIO MTNEZ./LALIN

O Instituto de Lalin parecia que
neste ano en que os incéndios
dos anteriores non se produciron
viviria un curso académico por
fin tranquilo. Mais a Dirección
que fara eleita a dedo por parte
da Delegación Provincial de Educación ao non presentarse candidaturas foi incapaz de rexentar'
o Centro sen que se producisen
protestas. Alunas, profesores e
país non tardaron en manifestar
o se~ desacordo coa liña que a
equipa directiva decidiu seguir.
O seu malestar débese principalmente, segundo manifestan, ao
"talante ditatorial" da dirección.
. Aparte de calit1car a sua xest-ión
de desastwsa. "Néganse a admitilo, sinalan, e actuan como ditadores do Centro sen facer caso
nen do Claustro nen do Consello

Escolar", órgaos que desde o
princípio tomaron unha postura
maioritária de claro desacordo.
Tanto o Dfrector, Manuel Pombo, como o Xefe de Estudos, Xavier Álvarez, entraran a presidir
Consello Escolar tras ter dimitido
o ano anterior como componentes do mesmo. Os problemas
comezaron xa no princípio do
curso. As queixas · en canto á
xestión son múltiples. Por exemplo, non se impartiu a asignatura
de segundo idioma extranxeiro,
ainda que todas as condicións
necesárias . se daban, polo que
un grúpo de setenta alunós se
veu na situación de non receber
o ensinó que eles querían e que
por leí deberían receber. Por outro lado, as queixas sinalan a
pouca información que receberon cando se tratou a concesión

o

dunha cafetaria no Centro, e que
finalmente foi outorgada á muller
do Secretário. Ademais, os orzamentos ainda non foron aprobados polo Consello Escolar, cando médio ano xa vai trascorrido.
_Tamén se queixan de que "a programación xeral do Centro non
foi apresentada, apesar de que
lle foi esixida várias veces ao
princípio,do curso".

Abertura

de expedente

O detonador do conflito foi o
"desproporcionado rigor" de Xavier Alvarez, Xefe de Estudos, ao
apresentarse o Venres de Antroido a profesora de xeoloxia Pilar
Antelo disfarzada cun grupo de
alunos seus. Tras várias reunións, denúncias, intervención
da própria inspectora de Ensino
Médio e sinais de amedrenta-

mento por parte do director, os
representantes dos alunas solicitaron unha reunión cos delegados, "causa que nos foi proibida
polo Director apesar de que segundo o Real Decreto 1543/1988
do 28 de Outubro, sobre direitos
e deberes dos alunas, recóllese
o seu direito a reunirse e o deber
do Director de facilitarlles o mesmo". País e profesores manifestaron o seu apoio ás declaracións dos alunas, como tamén o
fixeron os delegados nunha reunión mantida fara do Centro e do
horário lectivo. O único que o señor Pombo foi capaz de respostar á prensa foi que se trataba de
"unha campaña difamatória para
desestabilizar o Centro".
A Dirección Xeral de ErÍsino
Médio abriu un éxpedente informativo para aclarar os feítos. D

ximiro Manatos (CdeG) e o concellal coaga, Francisco Álvarez,
do delito de presunta prevaricación que se lle imputaba; neste
sentido, a senténcia di que "se
considera que no han tenido la
malicia necesaria para prevaricar" ao · tempo que tamén comenta que foi un "beneficio a la
colectividad". A senténcia, que
se soubo con carácter oficial o
pasado sábado, era coñ~cida
desde catro dias atras, nos círculos políticos locais, e demostra ben ás claras a filtración que
sofren as notícias cando son favorébeis ao poder, informa X.R.
Castro desde O Carballiño.
A denúncia viña dada ·pala
construción de cinco vivendas
unifamiliares, no fugar coñecido
como "A Carpaceira" , perta da
igrexa da Veracruz, monumento
por exceléncia da vila, que incumpriran as ordenanzas sobre
este tipo de edificacións, existindo informes contraditórios ao
respeito, por parte do aparellador municipal, secretário do concello e Coléxio provincial de arquitectos.
D

• Absolto tamén o alcalde
de Boborás. O outro xuízo que
afectaba á comarca era o do alcalde de Boborás, Cándido Cabanelas (Coalición Galega) , quen
na sua calidade de secretário da
cámara local agrária de Beariz,
expedira certificacións falsas, segundo a acusación , para inscreber indebidamente a persoas no
réxime especial agrário. Xunto a
este encausado, atopábanse outros dos ex alcaldes do concello
de Beariz, informa X. R. Castro.
Ao igual que a anterior senténcia, coñeceu-se na vila, tres días
antes, ainda que con carácter
oficial saise o luns. Nela procédese á libre absolución dos denunciados, argumentando que
non se atopa delito.
O presunto delito, polo cal foran denunciados, era a inscrición
no mencionado réxime de persoas que non se dedicaban á
agricultura e que vivían fóra do
concello a meirande parte do
ano.
D

• Mesa redonda da Plataforma pola Explotación
Racional do Monte. o vindeiro sábado, día 16 de xuño, a
"Plataforma pala explotación racional do monte", convoco u
unha mesa redonda, na Casa da
Cultura no Carballiño a partires
das oito do seran, coa asistencia
de expertos na materia, informa
X.R. Castro.
O tema sobar do que versara
este acto, sera obviamente a
problematica da plantación masiva de eucaliptos , estando prevista a asistencia de destacados
estudosos do tema, como unha
persoa de Coimbra, un represen
tante de Grean Peace, etc.
Este acto sera a antesá, da
movilización prevista para o vindeiro un de xullo, data na que. se
levará f cabo un~a marcha ecolóxica, \dende o Pp.raño ate Soutelo de Montes. \
A Plataforma tamén esta a espera· da resposta da consellería
sobar das alegacións apresenta-,
das e informa que esta· aberta
unha canta na sucursal de Caixa
Galiza no Carballiño (número de
Canta 418/8), a onde se poden
facer chegar as aportacións. O
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CONTRABANDO

A operación anti-contrabando lembra a de 1983, pero con máis parafemália.

Arousa Vice
.A.E.

A operación. anticontrabaodo realizada o
12 de Xuño en Arousa era
xa agardada por parte da
povoacíón ..O xeito de
realizala, o dia escollido e
a parafernália montada,
mostran a existéncia dun
claro interese
propagandístico. O cúmio
do Grupo de Tréveri paratratar do narcotráfico
abrigaba ao governo
español a apresentarse
con algo concreto con que
defenderse das
acusacións de
permeabilidade das costas
galegas que funcionarían
como ponto de introdución
da droga no continente
europeu.
A Operación Rodríguez, asi se lle
chamou oficialmente á detención
de 19 persoas en Arousa e Madrid, supostamente relacionadas
co narco-tráfico, contrabando e
branqueo de diñeiro, foi espectacular. Avións de transporte, helicópteros, coches camuflados,
xuíces, policia especial, ruas cortadas, sereas, público mirón, berros e foguetes. Non faltou case
de nada, incluída a atitude intimidatória de certos policías.
Agora o que se pergunta a
xente é se non vai quedar todo
como en Decembro de 1983
cando se ditaron 44 mandamerrtos xudiciais, capturouse documentación, detívose a un cento
de persoas e ditáronse 91 autos
de procesamento. Abriuse un sumário, o 11/84 que agarda, empolvado, unha man sensíbel, que
saiba arrancalo do armário empotrado.
Esta vez a operación estivo
mellor montada, e case nengun
capo dos previstos escapou
como ocorrera hai sete anos,
cando a maioria xa estaba en
Portugal cando chegou a policia.
Pero en Arousa pergúntanse
por que esta vez non escaparon
estas persoas, se xa na zona se
rumoreaba que ia haber outra redada. Ilimitada confianza ou limitadas luces?
Xa hai días que o rumor dunha
nova operación andaba a correr
á beira da ria. Os automóbeis
con matrícula de fóra, os acen-

Un familiar de Falcón Increpa aos vlclños concentrados en Vilagarcia na mañán das detenclóns

tos estranxeiros, sobretodo nos
cada vez máis frecuentes controles policiais ... todo coincidia con
Decembro de 1983. Até a campaña
propagandística-tensión,
desatada desde a posta en liberdade de Laureano Oubiña, con
amplas reportaxes en diversos
meios, incluída a lV, con dados
filtrados directamente desde o
Governo, predician, para calquer
observador, o que ia chegar.

Tamén houbo fallos
Pero esta vez fixérona ao grande, como se dunha película de
Miami Vice se tratase. Cortaron
ruas céntricas e fixeron un despregue de sereas e aerotransportábeis que non podía pasar
desapercebido, sobretodo tendo

en c9nta que, por ser mercado,
é o dia no que Vilagarcia está
máis ateigada de visitantes. As
asociacións contra a droga, avisadas, temén se persoaron de
mañanciña. O efeito propaganda
é importante na loita contra a
droga, chámaselle exemplaridade.
Pero por que puxeron en marcha, precisamente, esta operación o dia 12 de Xuño? A razón
semella que hai que buscala no
cúmio do <;3rupo de Tréveri (miriistros europeus do Interior) que
vai tratar sobre o problema da
penetración das drogas e o branqueo do diñeiro.
Afirmase que nesta reunión
vários dos presentes ian acusar
ao Estado· español de ter unhas
costas moi permeábeis ao nar-

co- tráfico, o que permitiria a introdución da droga cara os demais país~s.
Agora xa pode apresentar- feios concretos. o Ministro Corcuera.
Pero a operación non foi tan
ben realizada como cantaron a
maioria dos meios de comunicación. Contemos un detalle significativo: un morador na rua Rosalia de Castro 124 foi seguido
por unhas persoas cando se dirixia ao seu traballo. Cando chegou á porta do centro, os policiais procederon á identificación,
realizada esta, pediron disculpas
e fóronse correndo á mesma rua
e ao mesmo edifício, quen tiñan
que deter vivia neutro piso, no

primeiro, concretamente.
Pero se a "Operación Rodríguez" foi un éxito en comparación coa de 1983, tamén os supostos contrabandista~;, por oútra parte coñecidos por todos
sen ter que recorrer a confidentes, que levan, como Portabales
o mérito, aprenderon moito desde a última caída e, segundo coñecedores do meio, vai ser moito
máis difícil demostrar a sua implicación que daquelas, cando
funcionaban como auténticas
empresas, con contabilidade clara e todo. O único que pudo mudar foi a vontade poi ítica, via
presión internacional, de pór fin
á situación. Asi e todo houbo
máis dun coñecido intocábel que
ainda non foi detido, e non nos
D
referimos a Sito Prado.

RÁDIOS LOCAIS

Celebráronse as

11

Xomadas da Rádio Pública Local

Os concellos queren ter as suas próprias emisoras
As rádios públicas locais parecen afrontar o futuro
imediato con boas perspectivas tamén na Galiza. Desta
· maneira o auxe dos médios informativos locais que
· desde hai anos se vive en Cataluña ou Andalucía -e
tamén na ltália, Fráncia ou Estados Unidos- chega
tamén ao Noroeste, ou polo menos asi o parecen
atestiguar os mais de yintecinco Concellos que teñen
manifestado diante da Xunta a sua vontade de contar
cunha emisora de radiodifusión.
,
•

E.SANFIZ/FERROL

A pasada fin de semana perta de
cen traballadores das emisoras
municipais, concelleiros ou simplemente interesado~ no fenómeno da comunicación local
acudiron ás Pontes· para participar nas 11 Xornadas da Rádio Pública Local na Galiza.
"Ternos que realizar forzosa-

mente unha valoración positiva
desta Xornadas -indican fontes
de EMUGA, a asociación organizadora- xa que nestes dias se
· deron cita nas Pontes representante.s políticos de diferentes
ideoloxias, profisionais da radiodifusión de empresas contrapostas, e xentes de tan diverso ámbito e procedéncia, que a sua
mera asisténcia xa é un síntoma

de que os médios informativos
locais son tamén un fenómeno
en alza na nosa comunidade autónoma, ao igual que en tódo o
m~ndo".

A asociación de Emisoras Municipais Galegas adiantou a sua
vontade de publicar nun breve
prazo de tempo todas as comunicacións recibidas nestas Xornadas, se ben o próprio presidente de EMUGA António Orozco, realizou no acto de clausura
un avance das conclusións das
mesmas, agradecendo en primeiro lugar ao conselleiro Vázquez Portomeñe a sua preséncia
no acto, e á Dirección Xeral de
Médios de Comunicación a colaboración económica coas Xornadas.
·

Cursos de radiodifusión

médio foron algunhas das demar1das nas que se experimentou unha maior coincidéncia ao
longo dos Enco.¡itros das Pontes.

Todos os representantes das rádios públicas locais coincidiron
en sinalar ao longo das sesións
a urxéncia na tramitación da Lei
Fontes de EMUGA aseguraron
a A NOSA TERRA que as 11 Xorde Organización e Control de
Emisoras Municipais -que acnadas que se clausuraron o patualmente debate o Congreso
sado domingo terán a sua contidos Deputados- para completar
nuidade en fórma de cursos de
dunha vez o marco legal que xa
radio-difusión que a asociación
foi iniE:iado coa Lei de Ordenade emisoras ten previsto organición das Telecomunicacións eco - zar nos próximos meses en disPlan Técnico Nacional de Fretintos Concellos galegas que asi
cuéncia Modulada. A posibilidáo soliciten. Os cursos irán dirixide de inclusión de publicidade
dos a fornecer aos colaboradocomercial, a colaboración con
res de .cada emisora municipal
outras rádios públicas, ou o esdos mínimos coñecementos en
tabelecemento de órganos de
torno ao medio, e tamén pretencontrol con preséncia de todos
derán propiciar unha reflex_ión
os partidos políticos, movemensobre as posibilidades das ráto asociativo e traballadores do
dios locais.
D
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MULLERE SEXUALIDADE

VIOLÉNCIA SEXUAL NOS CENTROS ESCOLARES
SABELA ÁLVAREZ NÚÑEZ

/

Ao talar de educación pensamos nesa formación que axuda: a integrar ao indivíduo na
sociedade, a criar indivíduos críticos coa sociedade, a facer dos ·escolares indivíduos
con conciéncia e sensibilidade social. .. porque ninguén nega estas duas funcións da escala como formadora e socializadora. Dise
tamén que a educación axuda a transformar
estruturas e conceicións sociais e que dela
depende en boa medida o fufüro das nova~
xeracións, e estas son verdadP.s aceitadas
como uníversais.
·
Recentemente tamén está moi de moda
talar de ce-educación pero desgraciadamente segue sen entenderse o que este termo
significa, porque para moitos educadores e
educadoras co- educación significa escolarización mixta, quer dicer que alunas e alu'nas
acuda ao mesmo centro escolar e estexan
xuntos na mesma aula. Para outros, apesar
de que esta leva xa unhas decenas de anos,
continua nunha fase de experimentación e
non se dan conta do que realmente significa
a acción enriquecedora para os dous sexos.
· O seu princípio educativo é o de exercer
unha acció_
n contra a discriminación sexual
desde e na escola para acabar co .modelo
·a ndrocéntrico do -sistema educativo que postula como modelo do ser humano o modelo
·masculino, imperante hoxe non só na educación senón tamén na ca-educación.
Pero isto da ca-educación non é máis ca
tinta mallada e se non pensemos por exemplo, como pode concebirse un proxecto coeducacional sen u,n plan de educación sexual
desde a escala? E máis, se no ámbito escolar se fala de educación sexual o escándalo
transpasa fronteiras, e senón lembremos os
casos de Betanzos, Ribeira) Narón, lllas Canárias ... Claro que este .tema merece unha
maior seriedade e profundidade no seu trata!Jlento. Non se pode propor, á hora de abordEft o tema da educación sexual, como único
modelo de relación o heteresexual e este non
pode ser visto unicamente desde unha perspectiva biolóxica (técnicas, anticonceptivos ... ). Non se poden agachar certos temas
tabus coma o das agresións sexuais, algo
por outra parte, alarmante e preocupante
hoxe rios centros escolares.
Casos de violéncia sexual están a producirse por escolares e se somos ce-educadoras e ce-educadores, apostando e comprometéndqnos no labor co-educácional non
podemos facer oidos xordos e ollos cegos a
isto. E se non escoiten, leitoras e leitores:. no
centro público de E.X.B. de Sigüeiro un neno
de sétimo curso (14 anos) tenta violar a unha
nena compañeira do seu curso (12 anos). O ·
coléxio cala porque foi fóra do recinto esco-

lar. Nun centro de ensino médio de Ourense
unha profesora recebe ameazas telefónicas
de violación por parte dun aluno. En Noia un
neno ameaza tamén a unha profesora de violpción nos seus traballos escolares. En Verin
unha profesora recebe un intento de violación' por parte dos seus alunos. En Madrid
(saiu na prensa o curso pasado) un aluno de .
ensino médio viola a un compañeiro no cuar- ·
to de baño do próprio centro. En Santa Comba -leríano nos xornais estes dias- un aluno de ensino médio viola brutalmente a unha
rapaza de dita vila. Reflexionen leitoras e leitores se o tema da violéncia sexual nos centros escolares non é grave e preocupante.
Esta está ben desatada e ben galloupante.
Para as agresións sexuais non hai idade: 13,
14, 18, 60 ... anos ..Destes feítos poucos saen
á luz pública porque para os educadores e
educadoras estes feítos parece que non son
tan sequer motivo de repulsa. Como profesora-educadora-coeducadora
asómbrame
moito a indignacióri dos meus compañeiros
ensinantes cando na sala de profesores comentan as noticias dos xornais. Abriaos, indignacións, iras ante a leitura dos casos das
viplacións de Granada, Oviedo, Vigo, Baleares, Lérida... pero moito máis me asombra
que non se frndignen cando esto acorre mesmo ao pé das suas casas ou non seu próprio
centro de traballo. Daquela oio estes comen·tários: "causas que pasan, estaban bébedos,
eran as tres ou catro da madrugada, era bo
rapaz, era"moi novo ... " por non enumerar os
comentários feitos a respeito dá vítima xa
que son demasiado insultantes e sangrantes.
Se sumamos todas estas causas ternos
como resultado da suma total que os coeducadores e ce-educadoras acieta, desde
o momento en que calan, o acto da violación
como un feíto normalizado na nosa socieda-

IMPORTANTE PARA OS
CONSELLOS ESCOLARES A
FALTA DE PONTUALIDADE
DUN PROFESOR OU A
PROXECCIÓN DUN VÍD-=E---"-o-"-D-EEDUCACIÓN SEXUAL QUE OS
ATENTADOS Á DIGNIDADE E
LIBERDADE DAS PERSOASMULLERES. AS AGRESIÓNS
QUE NENAS E ÁS VECES
PROFESORAS SOFREN'

de porque calar e §llenciar significa sermos
CÓQlplices e protexer o acto da violación e
aos violadores. Xa sei que nós como educadoras e educadores non podemos evitar tales f eitos pois isto xa é tarefa e labor de toda
a sociedade, pero si podemos e debemos
denuncialos e condenalos, poscionármonos
e actuarmos, a non ser que a nasa conciéncia admita que estas cousas sigan pasando.
Nós que ternos o título de educadores algunha responsabilidade teremos e polo tanto
deberíamos posicionármonos -como fixo o
centro de Ourense- onde se lle privou ao
aluno de asisténcia ás clases.
E que diqer dos consellos escolares, sempre dispostos a pór en tea ·de xuí_
zo tantas e
tantas causas? Polo visto á máis importante
para os consellos a falta de pontualidade dun
profesor, a ruptura do material escolar nas
aulas, pequenos furtos, levantar a voz pola
proxección dun video de educación sexual...
Mesmo me atrevería a dicer que xulgan máis
grave calquer atentado contra a propriedade
privada ca aqueles casos que atentan contra
a dignidade e liberdade das persoas-mulleres: as agresións que as nenas -e nalgun
caso as profesoras- sofren.
Aos educadores, consellos escolares, direccións do centro e á sociedade en xeral
pediríalle a coeréncia de seguir de cerca estes casos, sabidos, comentados, talados
polo baixo nos corredores ... que son de domínio público pero ao tempo vergoñentamente agachados.
O mesmo que o suicídio dun neno ou dunha nena é motivo de reflexión e de cuestionamento do noso papel de educadoras e de
educadores, tamén ten que selo a violéncia
exercida dos compañeiros sobre as suas
compañeiras. A situación é sangrante se
consideramos que parte das direccións dos
centros están compostas en boa parte por
mulleres. Surprende tamén que dada a composición dos claustros: ·xente nova, abandeirados progresistas de todo signo, sindicalistas, moralizadores das éticas e relixións ...
enfin, esa democrácia tan respeitada -só de
forma- é cega e xorda perante feítos coma
os citados, os cales veñen demostrar que a
tan "cacarexada" igualdade -que non existe-, o mesmo que ca ca-educación, é unha
farsa. Ca-educación non é igual a clases
mixtas, pero a igualdade supón o respeito ao
ser humano-persoa-muller pois senón , non
se darían estas situacións de sexismo brutal
como é o das violacións pero aos educadores e educadoras n9n parece importarlles.
E despois din que a educación libera aos
indivíduos e á sociedade...
D
Sabela Álvarez Núñez é profesora no IFP de Sta. Comba.

YOLANDA, CULPÁVEL OU VÍTIMA?
LUPE CES

O mércores 23 de Maio, Yolanda, unha rapaza de 19 anos natural de Cedeira, era detida
e pressa na cadea de Corunha. Soa, na sua
casa, sem comunicarlle a ninguén, paria,
ponhendo fim a um embara90 que nim ela
mesma conhecia en que tempo de ·gesta9om
se atopaba. Asustada acudía a um ginecólogo que a denuncia para resguardar a súa
"etica profesional".
Inmediatamente o aparelho das "for9as da
orde" ponhen-se em marcha para reducir a
"tan perigosa cidadana". Os meios de cornunica9om julgan-na de infanticídio. Todos
mostram unha falha de respeto total á intimidade e mesmo ao direito á presun9om de
inocéncia. O juiz dicta prissom provisional.
Nas declara9ons de Yolanda aparece entre
as razóns do ocultamento do embara90,
unha acusa9om clara a esta sociedade patriaréal, machista e repressora para coas
mulheres: ... polo medo á gente", "tinha medo
~--ao ,que diram".
As hipócritas declara9ons do ginecólogo
que aparecía pronunciándose públicamente
a favor do aborto livre, mentres el e os seus
"colegas professionais" seguen-se a negar
practicalos na Seguridade Social, mesmo
--- dentro dos presupostos legais que contempla a raquí~ica "Lei do aborto" do PSOE, hai
que sumar-lhe a hipocresía dunha sociedade
que pretende que Yolanda encara-se o seu
embara90 tranquilamente, esquencendo as
pressons - sociais que sofrem as mulheres
que se atopam n~ situa9om.

O caso de Yolanda nom é único, hai menos de quince dias, um caso parecido saía
unha vez mais aos medios de comunica9om
en Ourense. As mulheres vimos cansas de
denunciar que estes casos, .e máis os miles
d.e abortos clandestinos que se venhem producindo no nosso País, muitos deles sem as
mínimas condi9ons sanitarias que tenhem
provocado mesmo a marte de muitas mulheres, teriam soluc;om cunha informac;om e
educa9om sexual que dirigida a toda a povoa9om tivera por parte dos que nos governam um apoio decidido em investimentos,
tanto materiais e de infraestrutura (centros de
_orientación sexual) como profissionais.

-'FRENTE AOS MILES DE
ABORTOS QUE SE
PRACTICAN NA GALIZA NA
REDE PRIVADA. OS QUE SE
EFECTUAN BAIXO A LEI NON
CHEGAN A MEIO CENTO'
. Frente a isso; a realidade é que mesmo a
Reforma do Ensino, concretizada na LOGSE,
3egue sem recolher dentro co curriculum a
Educa9om sexual como parte da Educac;om
Integral da Persoa. A escasez dos chamados

"Centros de Planifica9om Familiar" é notória,
e o aceso a métodos anticonceptivos como
a ligadura de trompas ou a vasectomia segue
a ser unha carreira de obstáculos na Rede
Sanitária Pública. Frente aos miles de abortos que se practicam en Galiza na Rede Privada, os que se efectuam baixo a lei nom
chega a meio centenar.
Segue-se a permitir a obxec9om de conciencia dos ginecólogos que mesmo, nalguns casos, os practicani nas súas consultas
privadas, urxe unha lei que regule o díreito
que ternos as mulheres a dispar do nosso
propio corpo e polo tanto a decidir unha maternidade desexada, separando definitivamente sexualidade e reprodu9om. Esto só é
possível se o aborto fose gratuito, dentro da
Rede Sanitaria Pública. Frente aos miles de
abortos que se practican na Galiza, na Rede
Privada, os que se efeCtuam baixo a lei nom
chega a meio cento.
Segue-se a permitir a obxecc;om de conciencia dos ginecólogos que mesmo, nalguns casos, os practicam nas suas consultas
privadas, urxe unha lei que regule o direito
que ternos as mulheres a dispor do noso
próprio corpo e -polo tanto a decidir umha
maternidade desexada, separando definitivamente sexualidade e reproduc9om. Esto só
é possível se o aborto se fai gratuito, dentro
da-Rede Sanitária Pública. ·
Lupe Ces é Membra da D.N. de Mulheres Nacionalistas
Galegas.
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Vivimos no mellor dos mundos posíbeis
Felipe González
Os xóvenes fan cada vez o
amor desde máis novos e a
muller mostrase máis activa e
desinibida. A revolución conservadora non trunfou. Ánimo
eses pesimistas.
O novo Wipp Exprés anúnciase máis efectivo que nengun outro. Para iso mostran
unha camisa lavada con este
produto e a auga queda ab~olutamente tinxida da cor da
'suxedade. Pero se vostede
lava unha camisa nova, a
auga queda da mesma cor.

Os Resentidos presentaron
o seu novo disco en Cangas.
Non poderia ter sido noutro
lugar.
O luns dia 11 , o BNG ofereceu unha roda de prensa ás
12 da mañá. E ás 13.30 vários informativos radiofónicos
daban conta xa da resposta
do PSG-EG á proposta. A
Carlos Vázquez debian alcumalo Billy, el niño.
Na estrada en construción
entre Ourense e Montarte
prodúcense contínuos desprendimentos de terras e
rochas. Vários vixiantes encárganse de observar a aba
do monte e parar aos veículos cando é preciso. Agardames, en nome dos conductores, que nengun se despiste,
nen se lle ocurra prender un
pito no intre menos oportuno.
Nun bar demandan camareiros. Chama unha rapaza de
dazoito anos. O xefe resposta negativamente e sen contemplacións .... Para que quero
unha rapaza de dazaoito
anos, para que me traia problemas", comenta entre dentes. En Europa abundan as
camareiras. Aquí parece que
ainda poden ser devoradas.
O periódico trae hoxe que o
paro femenino aumentou nun
34 % desde 1984.
A série baseada en textos de
Álvaro Cunqueiro, dirixida
por Xosé Cermeño, que está
a emitir a TVG, non foi comprada por TV3, nen por nengunha outra cadea de televisión. Se queren saber por
que, poñan a TVG os martes
ás 21.40h.
D
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.LJ Nl_VERSIDADE E INVESTIGACIÓN
Criticañ o feito de que a atracción da empresa privada e
a política esteñan a deixar en cadro as equipas de investigaéión

Unha nova xeneración
de economistas estuda a crise da economia ·galeg?l
•

milar ao doutras zonas de Fráncia ou Alemaña, observa lglésias.
O que ocurre é que cando se
analisa o tipo de transacións,
polo menos na área que eu analisei, existe unha porcentaxe moi
alta de compras por part13 de
xente non vencellada á agrjcultura: profisionais · 1iberais, pequenos comerciantes vilegos, etc.
Os agricultores teñen que competirá hora de ampliar a sua explotación cunha demanda de terras por parte de capas de non
agricultores que invisten aí por
razóns de tipo especulativo. Tamén se percibe que todas as fincas que teñen bon acceso a vias
de comunicación quedan bloqueadas para os agricultores e
son destinadas a solares".

MANUEL VEIGA

O feito de que a maioria
daquelas persoas que
alcanzaron a cúspide
universitária -profesores
titulares, catedráticos ... abandoasen praticamente
os seus postos para
oferecer os seus servícios
á empresa privada, á
administración pública ou
por terense dedicado á
poi ítica, impide a
estabilidade das equipas
de investigación. Este é un
dos aspectos máis graves
que afectan ao estudo dos
diferentes sectores dunha
economía en plena crise
como a galega, segundo
coinciden en expresar a A
Nasa Terra vários
representantes dunha nova
xeneración de
economistas, vencellados
polo ideário nacionalista e
pola sua tarefa, moi
avanzada en certos casos,
de dar carpo á análise e
búsqueda de alternativas
para cada un dos ramos
productivos.
Xaquin Leicega, Xavier Vence,
Edelmiro L. lglésias e Manuel
Jordán, son alguns dos economistas que teñen ás portas a publicación de diversos estudos a maioria deles baixo a forma de
teses doutorais- nos que se1rata de afondar, desde unha perspectiva galega, na viabilidade
das actuais alternativas económicas.
Os efectos das directivas da
Comunidade Europea están a
sentirse xa, convertindo, polo
tanto, en moito máis necesária
unha reflexión rigurosa e extensa
sobre o futuro da nosa agricultura, indústria etc. Non é novedoso
afirmar que desde instáncias dos
partidos maioritários as propostas oferecidas límitanse a ser
unha mera repetición dos textos
máis vulgares elaborados pola
própria Comunidade.
A reflexión autóctona, baseada
nos intereses reais de Galiza, trata de ser levada a cabo desde
sectores que, como o grupo
mencionado, deben desenvolverse entre unha gran precariedade de médios, o que imposibilita a criación de equipas regulares de investigación, e a discontinuidade a respeito de xeneracións anteriores que teñen abandonado o traballo investigador.

lnvestimentos
estranxeiros e política
forestal
O estudo da incidéncia das empresas multinacionais na Galiza,
a partir de 1959, é b motivo da
tese de Xaquin Leiceaga. "Os investimentos extranxeiros foron e
son importantes, especialmente
nalguns sectores como o autornqvil, a produción de aluminio
ou\ mineiria", sinala Leiceaga.
"Desde o principio as empre- ~as extranxeiras tiveron unha forte subvención pública, con todo,
anota Leiceaga, iso non deu lugar a que Galiza se configurase

a

A C.E. é xa unha realidade, ante a que convén elaborar alternativas

como un polo de at,ración para
capitais exteriores. E un pouco
absurdo confiar en que, pola via
das subvencións, podía tirarse
de grandes investimentos extranxeiros e que isto poida servir,
polo tanto, para o relanzamento
industrial de Galiza".
A análise da produción forestal
é outro dos aspectos que centran a preocupación de Leiceaga. "Existe a idea de que o forestal é a via natural de especializa-

ción do agro galego, habida conta de que a CE é deficitária en
madeira ou produtos derivados.
Unha das deducións do meu estudo é que a liña forestal seguida
até agora foi un modelo moi pouco rendábel, desde a perspectiva
da povoación agrária ou m~smo
<;jos proprietários do monte. Os
custos ·ecolóxicos tampouco
eran computados á hora de facer
balance do que significa o sector".

"Ponse de manifesto, engade
lglésias, a auséncia dunha políti:..
ca de reforma de estruturas que
acelerase o paso das terras a
agricultores novos, através de
§? xuvilacións anticipadas, e unha
s intervención ·activa no mercado
~ de terras que impida, mediante a
~ correspondente ordeación do te1- rritório, · que todas as terras seCi§ xan obxecto de especulación
g como solares. Tamén compriria
cr.i que a administración actuase
~ como axente activo no mercado
~ de terras, propiciando a reesx tructuración do sector".
Para Edelmiro L. lglésias, "o
sistema agrário anterior era coerente: baseábase na existéncia
Auséncia de poi ítica
sobre a estrutura da terra de moita man de obra, uns médios de traballo rudimentários e
A problemática do agro é tamén unhas explotacións de pequenas
obxeto da tese e -· doutros estu- dimensións. Ao disminuir ate a
. dos de Edelmiro L. lglésias. En metade a povoación activa agráconcreto, os cámbios d~mográfi- . ria, nos últimos vintecinco ou_
cos na povoación activa agrária trinta anos, rómpese esa coeréne, por outra parte, os cámbios na cia. Ven a maquinária, pero non
cámbia a estrutura da terra, non
estrutura da terra.
aumenta a dimensión das expla"O número de compra-vendas tacións. Todos os paises eurode terras en Galiza é bastante si- peus tiñan aterra moi parcelada,·
pero ali tomáronse medidas radi. cais para dar o cámbio necesário, con intervencións moi importantes por parte do Estado, das
que aqui carecimos absolutamente".
"O problema actual é que as
medidas que se van impoñendo
na CE son as de conxelar as estruturas agrárias existentes, ao
tratarse de paises que xa alcanmal diseñada, fixo- que aqui
non houbese quen promociozaron .un forte grado de transfornara ese tipo de estrutura".
ma,cións e prefiren que a povoa"Convén saber que, pésie a
.ción se estabilice no campo, antes de que vaia criar novas agloque o liberalismo est~ña tan de
moda e a parecer que todo o
meracións e conflitos ás cidades.
moderno provén da iniciativa
- Pero isto vai ser aplicado a Gallprivada, o certo é que a inovaza, constata lglésias, onde a estrutura agrária non foi ainda
ción e investigación é, en totransformada e a extensión das
dos os paises, financiada na ·
explotacións segue a ser pequesua maior parte polo Estado e
n~.
.
rnesmo, na maioria dos casos,
é realizada en institucións pú"As últimas medidas da CE
blicas. Polo tanto, sinala Xavier
contemplan
repovoamento foVence, sen unha política clara
restal da superficie cultivada, o
dos Estados é moi difícil que
fomento do abandono das terras
haxa un desenvolvemento teccultivads:is, o fomento da extensinolóxico en calquer pais. lsto
ficación das producións, en conocorre, entre .outras cousas,
traposición á intensidade, mediporque investigar é moi custodas todas que se corresponden
so e, sobretodo, a amortizacon paises de agricultura moi deción dos. gastos en inovación
senvolvida, con moito potencial
e desenvolvemento prodúcese
gandeiro e deficit na produción
a moi longo prazo. Q capital .
de madeira. _O que pasa, afirma
privado móvese, polo contrálglésias, é que na Galiza a superrio, en base á rendabilidade ·a
fície agrária utilizRda supon xa
curto prazo e, tanto máis nos
menos da terceira parte da supaises periféricos coma o
perfície total, polo tanto, coa ponoso, onde funciona con taxas
1ítica da CE, non ~e pode aumende gañáncia moito máis e_
levatar a superfície das explotacións
das ou non funciona".
O
e polo tanto modernizar a estrutura da terra".
O

'A in~vación e a investigación é, na maioria
dos paises, .financiada polo estado'·
.Xavier Vence considera deficitários os estudos existentes
sobre o mundo industrial na
Galiza, e nese eido, ainda
máis, os aspectos relacionados co mundo do traballo e a
situación do emprego. Unha
aportación sua foi xa publicada en libro e nela tratou de demostrar que as análises que
conceden a Galiza unha escasa incidéncia do paro "baséanse en estadísticas que non
permiten reflexar a magnitude
do fenómeno''. .
Vence estuda hoxe a incidéncia do cámbio tecnolóxico
no· emprego e a importáncia
deste cámbios nunha estratéxia de desenvolvimento.
"A modernización tecnolóxica reduce o emprego, isto é
claro, sinala Vence. Pero cando analisamos en concreto
cada país vemos que o cámbio tecnolóxico é a via fundamental de mantimento do emprego e de criación de novos
empregos. Unha das causas
da crise industrial en Galiza é

a sua incapacidade histórica
para renovarse por si mesma,
para criar estruturas de inovación próprias que lle permitiran
ir adaptando e asimilando os
cámbios que está habendo no
mercado internacional".
"Interesa saber tamén porque aqui non apareceron esas
estruturas. Pode pensarse,
anota Vence, que os galegos
somos especialmente ineptos
para inovar. Pero son, en realidade, outras as. razóns. Unha
é que as especializacións danse en indústrias da primeira ou
segunda revolución industrial,
é dicer que están moi estandarizadas e non admiten xa grandes- transformacións. Outra explicación é que a · inovación
tecnolóxica é froito, en todGs
os paises nos que se dá, dunha iniciativa privada, pero sobretodo dunha estratéxia clara
dos poderes públicos. Como
aqui non tiñamos nen Estado
próprio, nen o Estado ao qLe
pertenciamos tivo unha política rexionalizada nen ben, nen

o

P. OLÍTICA ESOCIEDADE

Xesus Vega
'Cando se aceita
un grado tan alto de corrupción, hai q·ue pensar
que vivimos nunha sociedade enferma'

• MANUEL VEIGA

Vinte anos de militáncia,
fidel a unhas siglas, as do
Movimento Comunista
Galega, Xesús Vega e, pésie
a ser ainda novo, un dos
veteranos da poi ítica
galega. Compañeiros de
loita seus disfroitan hoxe
das meles do poder -0u do
retiro familiar. A sua
perseveráncia xustif ícaa por
un sentido da ética e da
xustícia, ainda que non
agacha o desencanto
producido polo feito de que
amplos sectores populares
se encontren enganchados
a un partido chamado
PSOE. Percorre as ruas de
Compostela cada dia,
camiño da faculdade de
Económicas, onde é
profesor desde hai unha
chea de anos, ou en
direción á sé do seu partido.
As vece$, carteis do MCG,
principalmente de contido
feminista ou antimilitarista,
adornan os muros ao seu
paso. Camiña case sempre
con vários xornais baixo o
brazo, que despiden un
cheira a Naseiro ou a Juan
Guerra. Non agacha a sua
afeizón ao xornalismo -é
articulista habitual- e fala
cün diplomático e sosegado
tono de político curtido.
Axexando no fondo dos
seus ollas, albíscase unha
nostálxia palas ilusións
vividas nos primeiros anos
da transición.

'0

REXIME
FRANQUISTA POSUIA
UN IMPORTANTE
APOIO SOCIAL'

Cando empezou vostede a participar en política?
Empecei a militar mentres estudaba Económicas na faculdade de
Bilbao, era o ano 1970. Cando rematei a carreira, no 73, viñen para
aquí e desde aquel momento
mantiven o meu activismo político.
Yivin por tanto os últimos anos do
franquismo, o cámbio de réxime e,
por suposto, a década dos oiten-=
ta, coa consolidación do sistema
actual e co que iso trae consigo.
E sempre no mesmo sítio. "Non
variei a miña adscripción a unha
corrente política, ainda que non
podo dicer que siga pensando
hoxe o mesmo que pensaba hai
vinte anos".
"O que si pretendo, sinala, é ser
coerente cos ideais --ou con alguns deles- que estiveron na
base da miña opción".
Mirando agora con perspectiva,
que cámbios vividos lle chamaron máis a atención?
Se cadra o que causou máis im-pacto, a unha xeneración como a
miña, foi o cámbio do réxime franquista. Aqui poderiase dicer que
as espectativas que tiñamos -alguns polo menos e inxenuamente
é certo-, nos anos anteriores á
morte do dictador, de transformación notábel da sociedade exis.tente, non se produciron e, pala

contra, constatamos que o réxime
fraoquista posuia un importante
apoio socia.1. Ese contraste entre o
desexo e a realidade foi quizá o
maior impacto.
Moitos dos que militaron con
vostede, ou en organizacións
cercanas, forman parte hoxe do
poder e realizan as suas arengas
baixo teses contrapostas ás que
defenderon un dia. Outros retiráronse á vida privada. Cal é atitude vital que lle permite a vostede
seguir, digamos, un camiño máis
coerente?
As persoas somos complicadas e
non é doado reducirnos a unhas
poucas palabras. De todos modos, creo que o que manteño en
comun a respeito de hai quince ou
vinte anos e unha atitude de rebeldia, de non aceitar unha sociedade e un orde determinado. Se non
tes unhas reservas para cabrearte
e para non aceitar as inxustícias
que ves diariamente, se non tes
uns resortes éticos -ainda que
esta palabra esteña manoseada-,
unha capacidade de dicer: por
aquí non paso, dificilmente se
pode manter un compromiso militante. lso non quer dicer que eu
esteña a falar dunha espécie de
apostolado individual en política.
Unha organización non renúncia a
ser aceitada maioritariamente pola
sociedade, pero o certo é que pasamos dunha oposición ampla ao
franquismo a unha situación na cal
as nosas propostas non teñen o
apoio maioritário. Pero non creo
que por isa haxa que renunciar a
unhas ideas ou a intentar que esa
sociedade se transforme.
Tal como está conformada a sociedade, con amplos sectores
populares que como vostede
mesmo recoñece refrendan a política do PSOE, que papel ten un
partido como o MCG que se define como esquerda radicaJ ou revolucionária?
O papel principal é o de ser un dinamizador social, un factor de
criación ou consolidación de loitas
sociais reivindicativas de todo
tipo. Nós non entendemos a política como algo reducido ao eido
institucional. Non aspiramos a ser
tanto unha organización que sexa
polo de referéncia no xogo político
convencional --entre outras cousas, porque para iso hai xa outras
en mellor disposición-, como a
actuar por abaixo, entre os sectores sociais máis dinámicos e máis
activos.
Asumir ese papel que se poderia
chamar de conciéncias crítica
social, non é definirse de saida
por unha situación secundarizada?
Non seria realista, por parte do
MCG, pretender ser algo así como
o BNG no seo do cadro político
da nasa nación. Trátase de non
aspirar a aquelo que non é posíbel.

'Q· QUE MANTENO EN
COMUN A RESPEITO
DE HAI QUINCE OU
VINTE ANOS É UNHA
ATITUDE DE REBELDIA'

Un pensamento aberto
A transición viveu o florecemento
e morte pre.matura de forzas como
a ORT, o PT, etc. Para Xesus Vega
a virtude do MCG é a de ter sido
máis realista, ter conectado millar
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Que sentido ten hoxe chamarse
Movimento Comunista?
Para nós sempre foi problemático,
no sentido de que nunca formamos parte desa tradición histórica
á que estaba aderido, por talar
dalguén cercano, o PCE, por
exemplo. Tanto é asi que no ano
78 xa nos plantexaramos a posibilidade de mudar o nome. Daquela
non houbo un acordo suficiente.
Hoxe en día, o sucedido no Leste
fai difícil mantero nome, sobretodo, para unha forza que pode considerarse fílla desa corrente, pero
que desde o seu nacimento non
tivo dependéncia ideolóxica das
organizacións do Leste.
Calquera que seguira de cerca,
desde hai anos, as posicións do
MC sabe que o seu partido non
só era distante do réxime soviético, senón profundamente crítico.
Sen embargo, agora, non tomaron a actitude que se poderia vulgarizar cunha expresión do tipo
de xa o deciamos nós. As críticas

á burocrácia, por exemplo ...
Nós, é certo, non ternos que asu. mir responsabilidades que non
nos pertencen. Ternos sido críticos co marxismo oficial. O que
pasa é que non vemos un ambiente propício a que facendo iso gañes máis· adeptos. Tamén ternos
que recoñecer que o sucedido no
Leste está causando unha gran
confusión na esquerda. O que se
derrubou foi algo que actuaba
como modelo, ainda que fose con
reservas. A sensación é dun desconcerto que non se tiña desde
hai setenta anos, desde o comezo
da revolución soviética. lso tamén
nos afecta a nós de rebote.
Que opina logo de Gorbachov?
Gorbachov é un reformador, como
non houbo até agora. Pero nós vemos as causas desde aqui e non
ternos porque ter unha alternativa
para a Unión Soviética, nen opinar
sobre o que está sucedendo ali.
lso seria un cámbio, porque en
multitude de ocasións se teñen
definido sobre o réxime soviético, sobre a burocrácia, acuñando

'Q

SUCEDIDO NO --·"'
LESTE ESTÁ
CAUSANDO UNHA
GRAN CONFUSIÓ_N_N_A
ESQUERDA'
expresións como capitalismo de
estado etc.
Eu desexaria para a Unión Soviética un cámbio na direción dunha
sociedade máis igualitária, é dicer
no camiño de facer realidade os
ideais que iluminaron, no seu momento, o proceso da revolución.
Desexaria un futuro de liberdade
nacional, sátisfación de necesidades económicas, unha democrácia -non necesariamente ocidental- pero si máis fonda, radicalmente diferente da que houbo até
agora. Se a pergunta é se Gorbachov vai cara aí, a resposta é que
non. Non sei se ten dibuxado o
cadro completo do que el quer,
pero, en todo caso, creo que vai
cara a intauración dunha situación
de práticas máis ou menos semellantes ás que hai no Ocidente.
Non sei se o conseguirá, pero o
seu desexo é ese. A discusión entre Gorbachov e Eltsin é máis sobre o ritmo que sobre o obxectivo
final. A de Gorbachov non é, nese
sentido, a miña opción. Ainda que
recoñezo que, se cadra, non hai
na Unión Soviética base social
para aquelo que eu defendo.

son os escándalos que están a suceder. Desde unha opción como a
miña as conclusións son pouco
esperanzadoras, desde o ponto
de vista dunha rexeneración da
vida pública. Se unha vez comprobado que a corrupción ,Phéga ao
presidente do govern9:-e posteriormente descúbrenye síntomas evidentes de corrupción no principal
partido ~sición e, con todo,
na consulta eleitoral que vai haber
en Andalucia, esas forzas van seguir; senda maioritárias, pois, realmente, a conclusión é preocupante sobre a saude do carpo social
e resulta lóxico que o governo se
sinta lexitimado. para facer o que
fai, como sucede agora coa folga
de fame dos presos do Grapo.
O p'anorama erí Galiza non é o
mesmo.

da Goordenadora ·Alternativa de
Lalin, o nacionalista Amado López
Gutiérrez, apresentaba nas dependencias do Goncello unha notificación ao pleno na que denunciaba
uns feitos acaecidos na parróquia
.Pe Soutolongo. Tratábase de duas
'bonexións .que Xosé-Benito Gutiérrez Garrón, que no oitenta e sete
aparecia no posto vinteun das listas de Alianza Popular en Lalin, fixera no tendido que suministra corrente ao alumeado público do lugar de Vistalegre. O citado indivíduo aproveitara os cabos do alumeado público para conectar para
o seu uso privado duas liñas: unha
. para a sua casa e outra para o seu
Non. No panorama aberto nas últiaserradeiro, segundo informa Demas eleicións, ainda que se considério Martínez, desde Lalin.
solielan o PSOE e o PP, grácias en ·
parte á desaparición do nacionaAmado López criticaba este .sulismo conservador, aparece un cocedido como clara mostra da situarrectivo de c.erta importáncia, aforción política deste Concello, e coa
tunadamente, na esquerda nacio- .. sua denúncia tentaba "ir desmobilinalista, Cltn peso social que fai
zando as engranaxes trituradoras
pensar que pode haber un maior
do caciquismo". Pedia que se prodinamismo político nos próximos
cedese á desconexión destes enanos. Ainda que as práticas de ab-ganches de forma imediata, e que
solutismo parlamentário do PP,
se tomase as medidas necesárias
como do PSOE en Madrid, convirpara que estes feitos non se volveten nunha tarefa · difícil facer do
sen dar. De non ser asi, ameazaba
parlamento un centro de atención
cun recurso xudicial da sua agrupública continuado.
D
pación política contra a equipa de
governo lalinense, ao consideralo
''.encobridor destes feitos".

'NoN ASPIRAMOS A
SER TANTO UNHA
ORGAN1ZACIÓ_N_D_E_
REFERÉNCIA COMO A
ACTUAR POR ABAIXO,
A saude do carpo social
ENTRE OS SECTORESAchegándonos aquí. Como anali'fS.. DE GORBACHOV
SOCIAIS MÁIS
sa a situación no Estado hoxe?
DINÁMICOS'
O que ten máis relevo actualmente NON É A MIÑA OPCIÓN
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'Estamos no camiño de eliminar os atrancos
de non ser un partido de ámbito exclusivamente galego'
O MCG, pes1e a coincidir en
moitas cuestións pontoais, segue vetado polo nacionalismo,
ao ser considerado unha forza
estatal. Ten algun plantexamento novo, neste sentido?

Ese ten sido un atranco. Con
todo, hoxe en dia non é un gran
problema. As relacións que se
dán no seo da esquerda nacionalista aparecen dificultadas ou
favorecidas por factores que non
se poden reducir a iso. O feito de
non ser un partido de ámbito exclusivamente galega non é un
atranco para movernos na prática diária. Sí o seria para integrarnos, nunha organización como
hoxe é o Bloque.
Pero hai reunións ás que non
son convidados, precisamente
por ser unha forza estatal.
Sobre isto seguimos debatindo ·
no interior do partido. Estamos
na perspectiva, sen prazos concretos ainda, de eliminar eses
atrancos. Non podo dicer cando,
nen como será, pero existe esa acento no factor nacional que no
intención.
social, en referéncia aós sectores
O BNG está a defender unha máis desfavorecidos. É posíbel
política na que prima, neste mo- que ·eses dous factores sexan,
mento, a defensa dos intereses nalgun momento, co11traditórios.
nacionais, sobre outras contra- Pero o que non admito é que iso
dicións. Cal é . a sua opinión so- non se diga e ~~~e se interprete a
necesidade como virtude. Que
bre este plantexamento?
Desde o momento en que existe houbese caladeiros quereria diunha nación discriminada, coin- cer que os mariñejros terian tracido· con esa poi ítica. Pero creo ballo, pero non, necesariamente,
que deberia ir acompañada dou- que deixasen de ser explotados.
tro traballo dirixido aos sectores O MCG asiste o 1 de Maio á
que ademais de padecer iso, pa- manifestación dos sindicatos
decen unha posición subordina- estatais e a dos nacionalistas. O
da dentro da própria nación. Ob- 25 de XL.Íllo último asistiu á maservo, con preocupación, · que, nifestación convocada polo
nos últimos anos, ponse máis o BNG e á do _independentismo.

1'

• Conexións elétricas ilegais en Lalin. O actual concellal

mas relacións con sectores que
se manifestan nas duas. Pero
non semprs hai duas. É dicer
non existe unha imposibilidade
esencial para coincidir. Nós desexariamos que nesas datas
houbese. máis converxéncia, respeitando a pluralidade de opcións. Nese sentido, pala nasa
parte, nunca se puxeron moitas
condicións-. Se subsisten as
mesmas condicións este 25 de
Xullo faremos o mesmo. En todo
caso, · o problema non está en
. manifestarse ao redor dunha
consigna, senón nas características ·das relacións entre as distintas forzas.
De quen- están máis perto do
BNG ou do independentismo
representado pola FPG e - a
APU?
Con esas tres forzas existen
identidades e diverxéncias. É difícil medir con quen se ten máis
coincidéncia. T emos relacións
históricas con todos... Poñendo
alguns exemplos, poderia dicer
Parece que teñe.n vostedes o . que non me identifico co que fixo ·
don da ubicuidade.
o BNG de Ribadeo, a respeito
Se irnos a duas é porque mante- das Forzas Armadas ou co veto
a outras organizacións nacionalistas na Conseo, pero síntome
identificado coa proposta do
BNG no debate do Parlamento
sobre o direito de autodeterminación. Pola outra banda, sínto me identificado con pronunciamentos contrários á constitución
e ao estatuto, pero non con cer'Nos ULTIMOS
práticas realizadas sobre a
ANOS PONSE MÁTS() tas
base de considerar ao BNG
ACENTO NO FACTOR
como un ha .organización tan
enemiga como o Estado. Supoño
NACIONAL QUE NO
que de nó? eles poderian dicer
SOCIAL'
D
outro tanto.

O antigo candidato de AP Gutiérrez Garrón apurouse en afirmar
que todos os meses pagaba o seu
recibo de luz como calquer viciño,
e que polo tanto non se aproveitaba do que era público. Mais o que·
a CAL denunciaba non era iso, senón o feito de que unparticular puidese extraer para o seu uso a co.rrente que habia de utiliz~e · para
o alumeado público. Pola sua banda, o alcalde tentqu de lle restar
.importáncia ao asunto, manifestando que el coñecia unha chea de
casos similares en toda a Galiza, e
que pretendia actuar coa dureza
necesária no caso de o denunciado resulta certo.
D

•Os viciños de Covas ainda
agardan que lles devolvan o
monte. O pasado 20 de Febreiro
o Tribunal Sup~emo confirmaba a
titularidade veciñal do monte Marmadeíro, sito na parróquia de Covas no concello de Ferrol, pero até
de agora o Exército Español ainda
non lle devolveu o monte aos vici:ños. É máis, nunha atitude que estes califican de "claramente provo.cativa", dedicouse nos dias pasados a instalar tendas de campaña
entre os qSubios megafónicos dos
veciños congregados outravolta.
Dase a circunstáncia que xa se
ten rematado o prazo que o Ministério . d~ Defensa tiña para recorrer
a senténcia pero os viciños ainda
non poden aceder ao monte, perguntándose que _é o que impide
que a senténcia se execute inmediatamente. Pergtmta que ·o BNG
elevou ao Parlamento Galega.

•A primeira petición ao Valedor foi sobre o idioma. A
primeira petición de amparo que
recibiu o Valedor do Povo, xa antes
de existir rexisto, foi a presentada
pola mesa de Normalización Lingüística sobre o incumplimento da
Lei e normas que regulan o uso do
galego.
Outra das peticións apresentadas-no primeiro dia foi sobre o hospital para q. Costa da Marte. O' firmante era o Concello de Corcubión
e diversas asociacións políticns
culturais e viciñais da comarca. D
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Q FIN DO SOÑO DO DEPORTIVO
Apesar da derrota, o Deportivo non fracasou

'E Riazor c·h orou -bágoas brantjuiazuis'.
•

VITOR MIGUEZ

O Deportivo segue na
segunda división. Esa é a
concisa pero verdadeira
realidade que se alvisca
tra-la disputa da
promoción de ascenso
frente ao Tenerife. Un só
gol, o de Eduardo aos 13
minutos de partido, decida
un pesto na máxima·
categoría, alonxada de A
Coruña desde dazaoito
anos de esperanza e
sofrimento.
Afiné;il, o fútbol voltou a ser o
xuíz absoluto e deu-lle a volta á
tortilla. A clave da promoción pasava por Tenerife; ao remate,
todo se solucionou na Coruña. O
resultado das illas apontava vitó-

ria rival e concluiu con empate a
ceros. o· ambiente no Heliodoro
Rodríguez presumia-se infernal;
resultando, como moito, efervescente. E por se todo isto fose
pouco, cando todo era propício º
cara ao ascenso deportivista, os
coruñeses botaron todo pola
borda xogando un dos piares
partidos da temporada. A promoción deste ano pasar¿f-á história como a dos imprevistos.
O primeiro partido resultava
clave para o desenlace final da
eliminatória. Nunha atitude prepotente, e ·sen amáis mínima humildade, a prensa local e estatal
daba por feita a vitória, ou incluso a goleada, canária. A superioridade "guanche" dava-se por nídia e o próprio Xabi~r Azcazgort
deu cabida a tres dianteiros na
formación inicial.
.
Co 0-0, Coruña prestava-se ao
que asemellava unha grande romaria. Desde o principio, o está-

dio herculino apresentava unha
entrada de 30.000 espectadores.
Nas ruas ollava-se un ambiente
festivo, ainda que a precaución
sempre estivo presente. Desde
Carballo partiran nove formigoneiras "do ascenso" (unha delas
chea de viño) que presidian unha
car91vana provinte da Costa da
Marte e Fisterra. As terras de
Compostela e alguns pontevedreses tamén fixeron · acto de
presenza, albiscándo-se unha
masiva afluéncia das Mariñas e
de Ferrolterra, con numerosas
avanzadillas de todas as provincias de Lugo (Vilalba, Rábade,
Guiti iz, Ribadeo ... ) e salientando
os rapaces de "Galiza Nova" de
-Viveiro coas suas bandeiras.
Tres horas antes do encontro
rexistrávan-se grandes caravanas de acceso á cidade, observándo-se no seu interior unha
grande concentración de peñas.

Apesar dos ánimos do público que atelgou Alazor non pudo ascender o Deportivo.

A equipa cumpliu,_a afección abrumoU
•v.M'.
Despois do acontecido o pasado Domingo en Riazor, resultaria enganoso pormenorizar outravolta mais nos aspeitos que levaron ao Deportivo á
permanéncia na 2ª División. Finalmente, todo semella ser negativo e próprio dun auténtico
fracaso, mais, chegado este
momento queremos lembrarnos de cales eran as verdadeiras aspi_
racións deportivistas a
princípios da tempada. Cal era
o ambiente na afección coruñesa cando comezou a liga?
Existía unha crenza de ascenso entre a plantilla? Definitivamente, podemos dicer que
non. Sen embargo, os homes
.Pe Arsénio racharon todos os
moldes preconcebidos e mantiveron en vilo aos galegas ate
o último minuto da competí-

económico", a temporada
1989-1990 en casa Deportivo
consolidou definitivamente a
tendéncia alcista na afección
branquiazul ,
destacando-se
ano tras ano, o "in crescendo"
de p\'.Jblico e sócios a pesares
das continuas decepcións do
equipo. Asi, se a principios da
tempada, ·o clube de Lendoiro
rachava os recordos do fútbol
galega, convertindo-se con
13.000 socios na equipa con
mais seguidores do país, a finais da mesma, a afluéncia
. aos partidos encetou a ser
progresiva até finalizar a descomunal avalancha de inchas
que poblaron en mais de
30.000 unidades as bancadas
de Riazor frente ao Tenerife.
Riazor foi o único estádio que
se encheu na sua totalidade
nos partidos da promoción,
deixando sen pase a moitos

ción; fíxeron gala en todos os
encontros dunhas entrega humilde e impresionante, perdendo o ascenso por mor dun balón perdido que penetrou na
portaría de Fernando tras rebotar no largueiro e nas costas
do seu próprio carpo (Riazor
segue a facer boa a Galiza
Meiga).
Neutro orde de causas, seria
inxusto obviar os perta de cen
millóns de beneficio que situ~n, ao clube galega á vangarda a nível estatal no que fai
referéncia á xestión económica, a cal, con pouco máis de
300 millóns de presuposto,
non só acredita un bon governar senón tamén unha moderación· inusual nos mentideiros
futbolísticos do estado.
ne todos os xeitos, mais que
o éxito deportivo ou o "boom

miles de galegas que anceiavan unha entrada, pero que
puideron presenciar o fervor
de milleiros de almas que,
unha vez mais, converteron o
campo de xogo nuriha marabunda própria do fútbol británico. Neste senso, fíca por
destacar o agradecimento do
público aos xogadores -berrando o nome do equ ipo a pesares do fracaso-, a retirada
dunhas pancartas alusivas a
Vigo por parte dos Riazor
Blues, e a que agarderdemos
sega a ser a sobrealiente afección deportivista, que na próxima campaña será a máis numerosa de toda Segunda División.
Polo que respeita ao futuro ;
Augusto Cesar Lendoiro xa
anunciou a que de verdade califica como próxima temporada
de ascenso (recomendamos

traían meigas de Camerún) , ratificando a marcha actual do
clube e realizando unha política de fichaxes que estará baseada na moderación á hora
dos contratos. Certificou , asemade, a intención de promocionar día a dia a canteira galega para levar á equipa á primeira división. Esta temporada
non puido ser, mais, poucas
veces os galegas con tan poucos cartas e con tanta humildade, puidemos erguer a cabeza con tanto orgullo. Agora,
agárdanos que tanto Deportivo
como Celta retornen polos
seus lares en harmonia e Portento, bonito sería que o compañeiro Rivadulla aprendese
disto, e fixese outro tanto co
Celtiña, ainda que moito nos
tememos que este individuo é
demasiado pouco para tan
grande institución.
O
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O MUNDIAL DA. LIRA
.

PUCHEIRO

O Mundial de ltália pasará a História como
o Mundial da Lira por múltiples razóns. A
primeira é que foi, como nunca, montado
en base o benefício económico, para gañar liras, moeda italiana, ou, millar, dólares.
Esta concepción estivo presente a hora
de deíxar pasar as equipas a fase final,
utilizando a FIFA os trallas arbitrais e outras artimañas como a suspensión por
dous _anos de México, por falsificar unhas
fichas de xogadores xuvenís, para que
deste xeito pudera estar presente a selección ianqui, país cun gran potencial de espectadores televisivos e organizador do
próximo · campionato. O filtro vaise facer
máis patente par& que á finalísima cheguen duas seleccións con gancho. Por
terceiro mundial consecutivo pudemos
comprobar como un penálti inexistente
fai lle perder un encontro á URSS; nos tres
estaba polo médio un árbitro español.
ltália organizou esta competición como
unha auténtica campaña publicitária turística, polo demais selectiva ao ser rexeitados aqueles hinchas sen verdadeiro poder
adqusitivo, na que as distintas seleccións
funcionaban como modelos-reclamo. O
0
" ~ caso españolé paradigmático pois a sua
5 estáncia gratuita nun hotel inagurado a pé
..._~~-----------~(!) feíto para o evento, con!evaba a asisténcia

da expedición a certos actos e recepcións
asi como o deixarse fotografar palas TV
en determinados recantos paradisiacos.
Fá!ase de 40 millóns aforrados pota Federación e, ainda, de ·mordidas .concedidas
a alguns expedicionários, entre eles o seleccionador Luis Suárez.
LÚDICO FRENTE
AO CREMATÍSTICO

o

Os xogadores profisionais tamén se
aprestaron a fichar por cadeas radiofónicas e por xornais para facer de comentaristas, aumentando así os ingresos obtidos pala publicidade, dietas e primas. O

ITALIA ORGAN IZOU ESTA
,==-.=...::.:.==-=--=--==-"::...=.-"COMPETICION COMO UNHA
AUTÉNTICA CAMPAÑA
PUBLICITA,RIA TURl,STICA
•
POLO DEMAIS SELECTIVA
AO SER REXEITADOS
_AQUELES HINCHAS SEN
VERDADEIRO PODER
ADQUISITIVO'
'

seleccionador Luis Suárez fíxoo pola cadena Ser. Os cinco millóns cobrados por
esta exclusiva levaríao a enemistalo coa
maioria dos médios e a que os últimos
dias se desatase unha verdadeira campaña contra o treinador, até facerlle perder
os papeis.
A FIFA, que é quen verdadeiramente
leva a gran tallada da orgahización destas
competicións, tamén quixo aumentar o
seu poder recadatório elevando a cuantía
das multas por amonestación.
Pero este mercado, até de TV e vídeos,
no que se están a convertir os espectáculos deportivos de grande dimensión, deparou sorpresas que, por outra banda,
dánlle o c:irácter deportivo.
, Asi pudemos comprobar como nas primeiras xornadas as equipas terceíromundistas, colleitaban resultados surpresivos.
O Camerun ante Arxentina, Exipto ante
Holanda e Costa Rica ante Escócia, poñian de manifesto como a intuición, a espontaneidade impúñase á técnica e a estratéxia: o lúdico irnpoñiase ao corsé dos
esquemas· prefixados, o xogo ao espectáculo matemático, a lira do poeta, a lira
monetária. Lástima que afina!, como sempre, mandarán os dólares, só que Alá escoite os rezos dos seleccionados exípcios
e YavelJ os do porteiro hondureño Conejo.

T. EMPO DE ELEICIÓNS
Peru, Colómbia, Alxéria, Checoslováquia e Bulgária acuden ás urnas

As eleicións conviven coa experiéncia da guerra
cas non o son todo -como pretenden os gurus ·das democrácias ocidentais- si constituen
un elemento, non despreciábel,
de expresión da vontade popular. En todo caso en ma1or desventaxa se compite nas guerras,
desde a perspectiva dos sectores populares.

.M.VEIGA

O mundo está a viver unha
chea de procesos
eleitorais simultáneos, en
áreas e con características
moi diferentes: Peru,
Colómbia, Alxéria,
Checoslováquia,
Bulgária ... A consulta
através das turnas
exténdese como un dos
métodos de expresión da
vontade popular.
A pincipal novidade radica nos
com ícios abertos no Leste europeu, pero a importáncia de convocar a fumas a millóns de persoas ven dada tamén pola nova
fase global que vive o planeta, na
cal, se ben a duras penas, a dinámica bélica comeza a ser sustituida por unha acción política
máis cercana da democrácia,
ainda que estes procesos se celebren cos clásicos condicionantes das democrácias burguesas
(control por parte dos médios de
comunicación, necesidade dun
enorme potencial econom1co
para presentar un partido con
posibilidades, etc.) e entre a confusión de calquer transición política, no caso do Leste.
A importáncia destes procesos
-pésie a todos os condicionantes- amósase tamén no f eito de
que os gañadores previsíbeis

0 coello na chisteira
0 caso do Perú, como

0 de Co,
,
lómbia, e un dos mais flagrantes
a respeito da posta en cuestión
da lexitimidade democrática do
proceso. Enormes áreas ·en gue-

non se convirten sempre nos
vencedores efectivos. Haberia
que concluir, xa que logo, que
.Pésie a que as eleicións periódi-

rra, no caso peruano, cunha falta
de respeto sistemática aos direitos humanos, até extremos desmesurados, lembremos que Alan
Garcia, membro da Internacional
Socialista, permitira, non hai
moitos anos, que baixo o seu
mandato fosen pasados a coitelo
várias dúcias de pr-esos dentro
das próprias carceres.
O caso colombiano é de sobras coñecido. Máis de mil militantes da Unión Patriótica, candidatura da oposición, foron asesinados impunemente en menos
dun ano. Os cabezas de lista ás
eleicións de duas forzas políticas
houberon de ser relevados en
várias ocasións ao falecer víctimas de atentados. Os feitos causaron a perplexidade, pero- non a
condea internacional, nunha exibición máis da doble vara de medir coa que cantan os consórcios ·

de prensa ocidentais. Dar por válidas unhas eleicións, en Gasos
coma estes, resulta, desde log9,
un exercício de vontade.
O caso do Peru, cun descoñecido. Fujimori victorioso parece .
amosar, no fondo, o agotamento
ou, polo rrienos, as limitacións
do · modelo cando se 1 seguen a
furtar os cámbios estruturais necesários que .permitan o desenvolvimento autónomo destes
paises e a supervivéncia de amplas capas da povoación: Fujimori viria a ser algo asi como o
coello que a oligarquía tutelada
por Norteamérica saca da chisteira no intento de perdurar no
poder alguns anos máis.

As democrácias
populares
As democrácias populares -<fue
agora poden comezar a selo de
verdade- constituen un caso diferenciado. As eleicións aqui
acusan a precipitación e dinamismo das etapas de cámbio,
ainda que non é seguro que estabelezan as liñas definitivas do
proceso. Nese contexto resulta
notábel a limpeza dós comicios.
En Checoslováquia trunfou un
frente Cívico, variopinto que
apunta á socialdemocrácia, e
que non parece ser a mellar alternativa para Ocidente. A carga
de saude e sentido social que se
lle supón aos seus membros
será un impedimento para a vo-

racidade das multinacionais, non
demasiado convencidas xa do
propicio dos cámbios no Leste.
O Partido Comuni~ta quedou,
contra pronóstico, en segundo·
lugar, escasamente por riba da
Democrácia Cristiana e distante,
isa si, dos vencedores.
Os preocupados pola dereitización do Leste van tranquilizarse cos resultados de Bulgária,
como semanas antes cos de Rumania. As forzas de esquerda
continuarán no poder, se ben
aceitando as coordenadas democráticas.
O caso de Alxéria é aparte. A
lexendária FLN · sae derrotada
das fumas e será sustituida nos ,- .
concellos polo representante político do islamismo. lndependentementé doutros factores sen
concretar ainda, o resultado dos
comícios e claramente anti-ocidental, na liña de rexeitamento
da fortísima presión cultural que
está senda exercida sobre estes
paises. No sentido da relixión
para os paises do Terceiro Mundo comeza a pesar máis o aspecto de identidade que o de
trascendéncia espiritual centrada
na existéncia dun alén. O islamismo, como o catolicismo en Irlanda e en Polónia ou o cristianismo en Latinoamérica é un signo de diferéncia e de auto-identificación da comunidade frente á
ameaza de uniformización cultural via satélite.
O

pERESTROIKA NO LESTE

A CRISE DA FÉ NO SOCIALISMO
BETO TOURIÑO

Felizmente o tema dos cámbios produciEstas ideas, das que no seu dia moitos
dos no Leste evropeu e as suas repercu- participamos en maior ou menor medida,
sións empezan a ser tamen aqui, obxecto teñen unha clara responsabilidade na arde discusión. Recentemente várias cola- térioesclerose do pensamento revolucionário e no desprécio do pensamento crítiboracións teñen abordado este asunto en
ANT. Xunto a esas opinións e especial- co no seo das correntes revolucionárias.
mente fronte ás expresadas por Anselmo
López Carreira en ANT o 19-10-89 e o 245-90, quero expor o meu próprio ponto de
DIRECCION NA QUE
vista.
A posición diante da URSS ten sido
CAMIÑAN TEN MOi POUCO
desde o ano 17 un factor de identidade
A VER COA SUPERAClóN
de grande importáncia para a esquerda
DAS EIVAS DO
europea e mundial; a partir da 11 Guerra
Mundial a defensa da chamada "comuniSOCIALISMO REAL'
dade socialista" fronte á ameaza do imperialismo e a guerra fria é unha característiOs sucesos acontecidos nos países do
ca dos sectores maioritários da esquerda
de tradición comunista; só nalguns casos Leste desde a chegada de Gorbachov ao
estes sectores eran matizadamente críti- poder e máis ainda desde o ano 89 debecos con certos aspectos daquelas socie- rían ter sido suficientes para pór fin ás
dades (relativos ás liberdades individuais ideas devanditas; pola contra topámonos
ou a participación política, a burocratiza- con que para alguns (véxanse os artigas
ción e a corrupción), mantíñase sen em- citados ao princípio) perestroika e glasnot
bargo a convicción ou ao menos a espe- son xustamente o remédio para a ferruxe
ranza, de que aqueles países suposta- da que antes falabamos; polo tanto non
mente dotados dunha organización social hai que preocuparse: a História segue o
cualitativamente superior en canto á sua seu curso imparábel.
Contado o nível de indefinición que lle
capacidade emancipatória rematarían por
atapar .o remédio contra a ferruxe que es- queiramos atribuir aos feitos producidos
taba a impedir a abertura das comportas no Leste, estes á altura de Xuño de 1990,
polas que forzosamente habia de avanzar son abando significativos como para que
podamos dicer que a dirección na que cao caudal liberador da História.
Apesar das evidentes inconsisténcias miñan ten moi pouco a ver coa superación
desta atitude preferíase a seguridade que das eivas do "socialismo real" (era isto posíbel sen unha revolución?).
proporcionaba a existéncia dun modelo Se atendemos ás preocupacións dalainda que se recoñece imperfeito-, preferíase o acougo de sentirse parte dun · guns dos principais protagonistas destes
movimento de dimensión internacional cámbios, é doado ver que o verdadeiro
protagonista dunha loita mundial entre ca- obxectivo destes non é outro que acadar
pitalismo e socialismo, e preferíase sobre- unha maior eficácia económica; esta efitodo, sentirse parte dunha corrente que cácia quérese buscar, polo visto dándolle
dicia identificarse co fluir da História, coin- un papel fundamental ao mercado: concidir cos designios emanados de implacá- . vertibilidade da moeda, reforma de prébeis leis científicas, e da que os países da cios, privatización das empresas deben
"comunidade socialista" tiñan aberta a ser os pasos para conseguir que o merca- ·
canle'I que habia de levamos inevitabel- do se convirta no reitor da economía. Se
mente ao paraíso da humanidade libera- ollamos ao terreo social fálase da necesidade de criar unha .mentalidade empresada.

_, 1\

rial ou de como transformar a conciéncia
social, excesivamente habituada á protec.ción estatal , para facerlle asumir os custes sociais da nova situación. Calquera
que sexa a opinión sobre a difícil relación
entre plan e mercado, a opción por unha
economia dirixida palas forzas (cegas, dicíase) do mercado parece estarse impendo; as desigualdades sociais -non por
casualidade a crítica do igualitarismo é un
dos temas de moda-, a competéncia, a
insolidariedade ou o paro, acéitanse xa
como males inevitábeis. Chegados aquí,
de que socialismo estaríamos falando?
70 anos despois da revolución bolchevique o descontento social producido pola
corrución do poder, o afastamento do Estado e a sociedade, a falta de liberdades,
e as dificuldades económicas nalgun caso
gravísimas indican que ternos chegado a
un fracaso anunciado.
·
Nen as necesidades básicas estaban
cubertas, -como ben sinala F. Ferreiro en
ANT do 7-6-90--, nen o povo, substituído
por unha caste de burócratas, dispuña de
poder algun para dirixir o Estado; nesta situación os éxitos históricos no desenvolvimento das forzas produtivas non tan disminuir o fracaso. Deixado desde hai décadas o obxectivo dunha sociedade coas·
necesidades materiais e espirituais cobertas, o medo a un derrumbe do sistema
leva aos finos estadistas soviéticos de fin
de século a atapar un novo lema: non
irnos satisfacer a todos pero irnos conseguir que os insatisfeitos vexan .a sua insatisfacción como froito do seu próprio fracaso.
,
Tamén os problemas nacionais son un
síntoma do fracaso, da incapacidade destes reximes para dar unha saída satisfactória aos desexos de liberdade nacional;
cunha estrutura económica e política centralizada por definición, e moi pobre participación social, os espazos para unha au- ·
todeterminación real e non formal, son
moi limitados. Sexan as causas dos actuais conflitos. orixinarias do pasado ou só
das décadas últimas, o sistema ten sido

incapaz de resolver o problema.
Enfin, o rexeitamento masivo da idea de
socialismo, expresada nos resultados eleitorais de vários destes países e a metamorfose dos Partidos Comunistas oficiais,
abren moi poucas esperanzas de cara
unha saída de tipo colectivista nun próximo futuro.
Asi as causas, unicamente desde unha
té (laica) nun plan guiado por un demiurgo
da História que nos levaría fatalmente á
realización final do socialismo e o comunismo pode verse o que está a acorrer no
Leste coma un avance no camiño do so- •
cialismo. Moi ao contrário estes feitos fan
evidente a crise da tradición comunista, e
seguila negando non pode fevar máis que
á desesperanza ou a impoténcia; fronte
aos filósofos do sistema empeñados en
seren testemuñas do fin da história dar
por resposta, nada novo baixo o sol, ou a
História segue· imparábel cara o socialismo, é simplesmente paralizante; as rete-,,
réncias de autoridade ao materialismo
dialéctico ou histórico como xustificación
dunha visión teleolóxica da História, só
tan máis urxente a reflexión crítica sobre
as autoridades mesmas.
Só ollando de cara a realidade será posíbel preservar a perspectiva revolucionária, o horizonte de cámbio radical, a loita
P,Or un mundo máis xustcf e máis humano .._
E preciso proclamar que a História foi, é,
será; nen estamos no the end da.. História
nen o socialismo é o inevitábel futuro da
humanidade.
Só a partir da aceitación da ampla marxe de indeterminación da história e da
inexisténcia de dialécticas prefixadas,
será posíbel recriar a utopía revolucionária
sometendo a crítica todas as ideas e experiéncias do pasado e abríndose a todas
as enerxias liberadoras do presente.
O futuro da humanidade será aquilo que
ela mesma sexa capaz de pensar e de facer, e para iso será bon deixar de confiar
nos escuras designios da nai Hist0ria, pu
en deuses míticos que rematan sempre
por papar aos seus tillos.
O·
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CARTAS
CLASES DE RELIXIÓN,
POR QUE NON?
O debate voltou outra vez á palestra, da man das organizacións
relixiosas, con motivo d~ LOXSE.
Relixión non, relixión etcétera.
Mesmo un xornal como La Voz
de Galicia, na edición correspon- dente ao Domingo 3 de xuño,
dedica unha páxina ao tema, con
inquérito e opinión. Seica, segundo a encuesta, un de cada
sete gaiegos prefire que a relixión sexa unha asignatura optativa. Mesmo, entre os interrogados, os de .direita prefiren que
sexa asignatura optativa. Esa xa
non é a miña direita, cambiaronma.
Penso que a polémica está
mal planteada, por parte da es_., querda, que prefire -maioritariamente- que sexa asignatura optativa; ainda que haxa un 5,5 que
quer que sexa obrigatória e un
12,2 actividade extra-escolar e
máis un 11,0 que desexa que
non se imparta a tal asignatura
nos coléxios. Esta continua a ser
a miña esquerda -'-ainda que no
inquérito non se especific;;a se
esquerda galega ou esquerda
estatal.
Mais tornemos ao que se dicia. Un pensa, con perdón, que
a polémica -que non debate,
pois aqui ninguén chimpa .unha
idea que non sexa visceralestá mal planteada. Eu, que me
considero de esquerdas, que
non pasei pala igrexa para me
casar e que teño un filio. que non
pasou polo batistério ou como se
diga, digo, eu penso que a asignatura de relixión debe ser obrigatória. Si. Mais cunha condición. Que os país dos alunas podan "vixiar" ao profesor de relixión como se vixia aos outros
profesores. E é máis, que os textos de relixión (de história dá relixión) sexan redactados de moé:lo
máis ou menos científico. Quer
dicer todo isto o seguinte. Que
cando se dé a clase de relixión,
d.e história da relixión, os profesores (cregos, monxas ou laicos)
deben explicar aos alunas causas como: a) os mortos que custou a evanxelización de América; ·
b) por que Basílio 11 foi chamado
polos cregos do seu tempo o
igual aos ap,óstolos, cando fixera
quitar os dous olios a máis de
quince mil presos búlgaros; c)
deberia-se, tamén, explicar por
qúe durante todo o século pasado e até o ano 1940, na prensa
europea-católica, el}cirraba-se á
xente contra os xudeus que debjah . pagar coa sua marte pola
morte de Cristo; d) e, enfin, tamén poderia explicar o profesor
de relixión o apoio dado pplos
cregos e o Vaticano aos reximes
de Pétain, Franco, Salazar, Dollfuss, Palevíc.(o presidente croata
que queria exterminar aos sérbios e aos xudeus do seu país,
aos primeiros oferecia-lles a conversión ao catolicismo, senón a
marte) e, de paso, para aforrar,
podía explicar as relacións entre
o Vaticano e a Rat-line (quer dicer, a organización názi que se
encarregou de facer desaparecer
-a muitos dirixentes názis de países como Alemaña, Xugoeslávia,
,........-1 Franza, Bélxica, etc. através de
conventos católicos, muitas, demasiadas veces).
· Se os profesores de ·relixión
explican estas e outras causas,

xosd LOIS

se contan os mortos e a dor que
que vostede 9irixe faise unha retodo iso custou por que non leferéncia ao "Clube Cultural Alevar aos nosos fillos ás clases de
xandre Bóveda", recentemente
relixión? Se se empeñan en concon.stituído en Ourense e xa en
tar aventuras, a verdade, eu prefuncionamento desde hai vários
.tiro que os leven -aos alunosmeses. O contido desta 'referénao cine, a ver filmes de Disney
cia, inserta nunha información
ou Spielberg, pois polo menos . onde se fala de iniciativas nadas
(ainda que sexa en ing-lés) avisan
neutros lugares da _Galiza para
que toda relación coa realidade
propiciar o debate político e culnon deixaria de ser pura ·coincitural, pode dar lugar a confusión
déncia.
o. se se entende que o e.e. Alexandre Bóveda ten calquer tipo
XESUS GONZÁLEZ GÓMEZ
(Barcelona)
de relación con estas iniciativas
coincidintes no tempo.
UNHA PLATAFORMA
Ñeste .sentido, interésanos reDE DEBATE
saltar que o clube ourensán nasNo número 434 do semanário
ceu só como "plataforma e foro

CONTOS NON ENCHEN

NOVA·PROGRAMACIÓN
X.X. PIÑEIRO COCHÓN

Os responsábeis daquela dinámica televisión autonómica tiñan moi
clara a necesidade de dar unha nova imaxe a partir do verán.
-Eu propoño sair nos . informativos en camiseta, informalmente,
sentados na mesa ou algo asi -dixo o xefe de informativos que viña
da rádio.
-A min ocórreseme que non hai que esquecer as minorías, por iso
debemos facer que os xordomudos sexan informados coa inclusión.
dun segundo .presentador que faga os sinais correspondentes; no
idioma normativo, por suposto -engadiu a .relacións públicas como
querendo atallar calquer perigq de que os xordomudos pudesen fuxir
da norma.
.
-A causa é moito mais clara -terciou o director de pre-dramáticos- hai que ambientar e pór énfase. As notícias ternos que vendelas
através de actores e,actrices que saiban expresar realmente o próduto, con todos os seus matices, e vestidos de época se fose preciso.
Suxiro unha boa posta en c·ena e menos periodistas de merda que
non saben dar o debido énfase. A información, para os actores, como
.
.
a política.
-Se me queredes escoitar -dixo o xefe de produción- t~ño a
receita xusta: Unha negraza maciza e sabrosona no telexornal. Igual
que a competéncia. Eu coñezo unha que ademais sabe darlle un xeito
á fala, ou sexa, igual ca nós. Que me dicides~
-Ben, moi ben, xa basta de "brain storming" por hoxe -sentenciou o gran xefe concluinte. Todo me é válido, é precisamente o que
andabamos a buscar para a nova programación ... infantil, naturalmen~-

o

de debate e diálogo democrático, aberto a todas as posicións
progresistas e democráticas
hóxe existentes na Galiza", tal
como figura
Manifesto fundacional, que oportunamente lle remitimos. O seu obxectivo·central
é fomentar e elaborar análises
críticas dos cámbios que están a
suceder no mundo áctual e promover, nun marco de pluralidade
e rigor, a discusión criativa e a
comunicación entre diferentes
tendéncias progresistas, rompendo con todos os prexuícios
políticos e culturais que ata agora impedían ou dificultaban este
intercámbio de ideas e experiéncias. Nesta liña, o clube promoveu xa diversos debates arredor
de temas COJ.TIO "Esquerda e perestroika", "O socialismo do futuro" ou "A moda: da estética á socioloxia", sempre desde perspectivas plurais e rigorosas; por
isto, queremos engadir ademais
que o Clube, que aposta decididamente pala normalización cultural e lingüística do noso país,
non ten, en ·cámbio, ningún interese en definirse "no ámbito do
nacionalismo", como suxeria a·
información do semanário. De
feíto, entre os seus promotores e
asociados figuran' persoas de diferente militáncia partidária, desde o PSOE até o Bloque Nacionalista, pasando por Esquerda
Galega e Esquerda Unida, ademais dun colectivo, maioritário,
de independentes.

tión"; "Non quero ser inxénuo e
comprometerme a nada (trátase
dos pagos aos produtores); "Haberá que reducir plantilla". Do
crédito (ou subvención?) de 750
millóns recebidos da Xunta, nen
unha palabra, máis ben certa sobérbia: "Irnos sair adiante con
axudas ou sen axudas".
Ante estes feítos non podo por
menos de facerme algunhas perguntas. A primeira é se de verda.de estamos ante un empresário.
Onde están os mérit0s de Larsa
pra receber os cartas dos contribuintes galegas de "bóbilis, bóbilis"? Non estamos nunha economía de mercado como se enchen a boca de dicer os empresários cando as causas lles van
ben? Ou débense socializar as
perdas como neutra época felizmente pasada? As dúbidas son
moitas pero prefiro terminar para
non alongar demasiado esta carta
O
PIO MOA BANGA
(Vigo)

MORREA DE FAME
Todas os dias marremos un pouco de fame apesar da nosa
mesa. En todo momento evidénciasenos as guerras que o home
sementa a despeito do que é
vivo. Ainda há por que luitar? AJgcm ianki bautiza inxeccións letais en carpos recoñecidamente
culpáveis. Nos cárceres do mundo apodrecen homes e mulleres.
Apenas duas mans e un sexo débil de mais e unha boca pola que
Feítas as anteriores matizamorrer de vez. Ainda há por que
cións, _é pertinente indicar que o
luitar? Vagos e maleantes conClube A. Bóveda pronúnciase-testan con navallas os conducpola colaboración con todas as
tos atrancad~ das mercadorias.
asociacións e colectivos cultuUnha liña. Firmes. Eu non vou.
rais e sociais que coincidían cos
Todos os dias a marte se nos
nosos critérios ...programáticos e
achega mais ousadament~ . Eu
defendan obxectivos culturais
vin-a nas tendas de discos e nas
comuns, incluídos, por suposto,
pescaderías atesourando no seu
os diferentes foros de debate
colo de matrona os coitelos.
que se citaban na información do
Teño fame de xustiza. Que coño
seu semanário.
D
fas con saias? Ainda há por que
luitar? O cativo xitano vende trisMARCOS VALCÁRCEL
(Presidente do C. C. Alexandre Bóve·
teza nas ruas velocísimas e eu
da-Ourense)
paso. Paso como de largo ao
tempo que digo non ser deste
mundo. E morro atropelado poOS CRÉDITOS A LARSA
- las rodas inocentes dun auto de
Lin con interese e curiosidade a
quinta sinfonía. Queres sair?
entrevista a Xosé Carlos RodríQueres axuntar-te cos compaguez, Presidente do Consello de
ñeiros? Marre pois de fame.
Administración de Larsa que, firTodos os días marremos televisión. Luz esquiva o mundo que
mada por A. Eiré publica A
NOSA TERRA do 7 de Xuño, e
fan á sua imaxe cos feridos de
· sobre ela versan estas liñas,
amor. Secuéncia a secuéncia temáis con propósito aclaratório
mos mais casas e menos liberque con finalidade polémica.
dade. Algun dia pagarán por este
Pareceume que o xornalista
esparadrapo. Seguimos sandalle ao empresário un trampolín
granda. Os olios parecen esquedesde o que saltar con comodi- ' cer o xusto encuadre dos sorridade, sen risco: "A situación do
sos.
Felicidade ou miopía?
sector é grave" (?); "Mesmo as
Uns incoerente.
explotacións máis modernas están perdendo diñeiro" (?); "OuEses que con esta pinta.
tros países levan anos re9ebenOutros que se mellar estar calado subvencións" .. . aqui os cusdo.
tes son maiores. ·· as nasas emOut ros procurarán as ambigüepresas non teñen mercados, tedades como ouro.
Estes absurdamente.
ñen que abriles, e sen axudas"
(?); etc, etc.
Aqueis non mercarán A Nosa Terra.
Pois ben, o mesmo Sr. Rodríguez aclara -e á confesión de
Ainda marremos de fame o_u de
parte sobran probas- que aqui
xustiza.
tanto os produtores como os
No eclipse os presos forzarán a
luz.
empresários "sempre foron especulativos, aproveitándose das
A insubmisión.
conxunturas o máis posíbel"; "As ' E sempre afame.
Administracións son más, empreCalar
sárias"; "Non se poden apoiar
proxectos que non podail axuCalar é un mal consello para os
darnos a competir"; "Larsa necemartas.
O
sitaba unha renovación da xesF\NCISCO. SOUTO
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Emilio Cao
'O perigo de estar nas ondas musiéai.s
é que o paso seguinte a estar de· moda é pasar de moda'
• XOÁN M. ESTÉVEZ

Foi precusor do fenómeno
"céltico" e, sen embargo,
o seu nome e os seus
discos pasan inadvertidos
a un público admirador
silencioso, que non pára
de preguntarse pola sua
sorte artística. E o máis
curioso é que el non pára,
dando recitais, compondo
música para teatro ou
preparando novas discos,
Emilio Cao é un
profisional de corpo
enteiro que sen dúbida
merece unha maior
atención por parte dos
seus paisanos.
Considérase un mus1co silenciado no seu próprio
país?
Un pouco si. Tendo en canta
que o número de actuacións é
un termómetro co que medir a
nosa aceitación os profisionais
deste 'fue10 en cada ámbito xeográfico, resulta que na Galiza é
un dos sít1os onde menos toco
Sente resentimento por este
feíto?
Non, en absoluto: é un feíto obxectivo. Por unha banda, corno
persoa optimista que son, p rocuro sair profisionalmente fóra,
e isa tarnén é positivo: p orque
hai que ter en conta que o naso
é un País moi pequeno, cun
mercado moi lrmitado. e a necesidade de 3II1pliar o teu ámbito
xeográfico imponse necesariamente Nós non ternos grandes
núcleos urbanos. nen a burg uesía tivo asumido un feíto nacionaL

De todas formas, si existe
unha certa contradición;
mostrar máis o teu traballo
f óra da tua terra que ne la,
cando o lóxico seria o contrário.
Co púbhco non podo estar descontente,, porque o cerne de
todo isto son as estruturas, os
canles que permiten que un determinado p roduto fun cione. O
certo é que cando toco en teatros, en sitios pechados, o concert;o vai ben sexa aquí na Galiza ou en calquer outro sitio.
81 estou rese ntido contra certas institu cións como a Televisión Galega. Hai feítos concretos; como que hai vários anos
fix en un especial en Televisión
Española que levou un primeiro
prémio internacional nun festival éurope u de programas musicais ; por outra banda a EuskalTelebista dedicoume outro programa monográfico que coincidia cunha xira de concertos que
fixen pm Euskadi . Porér1, síntorne un tanto estraño cando a
TVG non fai nada; e iso que todos os anos eu apreséntolle proxectos .
Esta observación pode ser
reflexo da realidade cultural
do País. Preocúpalle esta falta de normalizac_ión?
Claro que me preocupa . As institucións non poténcian unha riqueza absoluta que é patrirnónio noso ; moitas veces penso
que na Galiza ternos unha cultura que non merecemos; .é coma

\

'EsTOU RESENTIDO
CON INSTITUCIÓNS
COMO A TELEVISIÓN
GALEGA, QUE
NUNCA FAI NADA
APESAR DOS
MÚLTIPLES
PROXECTOS QUE
LLE TEÑO
APRESENTADO'
un baralla de cartas que ternos
na nosa man.
O poder actual xoga cunha
ambiguidade peligrosa. Por
unha banda a direita quer asumir o feíto nacional na sua fa ciana folclórica ou maquillada
para comer espácio á esquerda,
e isto non pasa dunha xogada
política mediante a cal tentan
competir con certos sectores
nacionalistas. De todas formas,
penso que certas cuestións básicas da nosa cultura son tan
asurnibeis pola . dereita coma
pola esquerda: refüome ao idioma, á normalización total que tíñan que estar clarificados hai
ben tempo.

O compromiso social
Vostede como persoa sensíbel que é, ten actuado en
festivais
solidários
con
América Latina ou contra a
OTAN. Pensa que este tipo

de iniciativas seguen tendo
sentido?
Si ; eu pasei anos indo a Portugal, tocando en cantidade de
actos reivindicativos cos que
estaba de acordo , pero esta actitude pode resultar perigrosa
para un artista que queira dar a
coñecer un traballo ao seu público . Entón , optei por dosificar
a miña preséncia en actos desta
caste, e centrarme máis nos
concertos en teatros. Nos Festivais solidários tocan moitos artistas pouco tempo cada un, e
conlevan o risco de converterte
nun profisional da reivindicación, perdendo a tua función de
criador e de transmisor disa
criación á sociedade, que ven
senda un papel diferente . As
causas tamén cambiaron nos últimos anos. Se antes, as únicas
· posibilidades que habia para comunicar certas ideas eran actos
sociais nos que a música era o
complemento e disculpa para
facer legais certos encontros,
agora esta situación xa cambiou.
A sua continuada preséncia
en Portugal, débese á IÓxica
amplitude de mercado, que
comentaba, ou a un plantexamento artístico? Até que
ponto é un interese material
ou exclusivamente artístico?
É difícil facer distingos . Levo
rnoitos anos tocando en Portugal e actualmente estou comezando a recoller os froitos desa
constáncia. Penso que os gale-

gos tamén debernos xogar coas
cartas que ternos nas nasas
mans , e desde logo Portugal é
unha delas. Resulta evidente
que por afinidade cultural estamos predispostos a entendemos
mellar cos portugueses que cos
pavos do Estado: eu, polo menos. percebo unha comunicación máis doada co público cando toco en Lisboa que en Madrid. Entón, ternos aí un caldo
de cultivo favorábel para proxectar un traballo. Quizá o que
eu fago teña un ponto de contacto coa música deles, e pola
outra déixase notar outro componente que lles resulta novedoso cous9 qu_e tamén agradece o
público. a
pacidade de surprender.
Vostede ten afirmado q\le
Uxio Novoneyra é o seu poeta preferido, e os que gostamos tanto da sua música
coma dos versos do poeta do
Caurel, observamos unha
afinidade entre ambos no
canto dunha evidente referéncia paisaxista na arte.
Hai uns vinte anos regaláronme
un exemplar de "Os eidos" , e
desde aquela impresionourne
rnoito a poesia de Novoneyra.
Inicialmente recordoume moito
algo tan distante como certas
formas de poesia xaponesa, baseada en frases curtas, susceptíbeis de seren interpretadas de
formas moi diferentes. Paréceme un poeta sinceiro e moi universal. Coido que o único que lle
falta a Novoneyra é o distanciamento no tempo para ser valorado como se Illerece; hoxe en dia
inda é unha fiQ"1=1ra viva e próxima a nós .
Despois de moito tempo planteille a el directamente a posibilidade de musicar algo seu, e
aceitou gastoso a idea ; fixemos ·
amizade e pouco a pouco fornas
mat~rializando esa colaboracion. Concretamente, o meu último disco, "Amiga alba e delgada"; leva vários poemas seus
que foron rectificados por el
mesmo para gravar en canción;
asumiu esa adaptación, própria
dunha criación a duas bandas.
Aceitando un convite dunha
Asociación Cultural de Santiago
ultimamente ternos colaborado,
a xeito de "tándem" , nun espectáculo conxunto no que el recita
poemas e eu acompañaba. Tamén penso facer algun dia ·un
disco monográfico con este
planteamento, no que el puxera
a voz e eu levaria a música nun
segundo plano.
Leva tempo anunciando tamén unha gravación sobre
Manuel António.
Cunha antoloxia de Manoel António no;,IDeu coche levo viaxan do desde hai moitos anos. O
proxecto de facer un disco é ve-

'OBSERVO NO
MUNDO DO ROCK
, UNHA VALORACIÓN
XERACIONAL QUE
NON SE DÁNA
MÚSICA
TRADICIONAL'

llo. pero funo aparcando por mor
da sua dificuldade; como poeta
de vangarda que foi, a métrica
resulta complicada para a sua
musicalización. Entón, despois
de tanta demora, conseguin
concluir eón dez poemas, que
espero que podan aparecer en
disco cara finais de ano.
No seu último disco apar.ece
tamén un ·poema de Rosalia,
poeta eterna.mente reclamada e desde planteamentos
estéticos ben diversos. É
unha anédota ou ten algo de
reivindicativo?
Musiquei "O cravo" para unha
obra teatral, e graveino sirnplesrnent~ por deixar constáp.cia do
tópíco da Galiza triste e chorona ; eu sinto esa lenda coma
unha lousa, pero de cando en
vez góstarne asumila nunha pequena parte. Asi e todo , son
consciente que agora hai outra
imaxe de Rosalia coma muller
progresista rnoi distinta á tradicional.

Músico multidisciplinar
Vostede tense relacionado
profisionalmente con colegas de moi variada. tendéncia musical: cantautores
coma o basco Ruper Ordorika ou o portugliés Fausto;
guitarristas coma o británico John Renbourn; ou os
rockeiros gal egos "Siniestro
Total". Móvese neste sentido por algun tipo de complicidade artística ou é simples
amizade persoal?
Iso acontece porque o meu pasado musical é igualmente moi
diverso. Come.c ei tocando en
grupos de "rock" e inda hoxe en
dia síntome máis próximo na
miña forma de vida a ese ambiente que ao habitual da miña
profisión, o do "folk" ou os cantautores.
A xente dé:iXase levar por "clichés" arquetípicos, e iso irase
superando na medida en que
vaiamos adquerindo unha madurez cultural, que permita ver
a un rapaz con cazadora de coiro, nun concerto de música barroca por exemplo. Isa será síntoma de que a xente en xeral,
ten unhas apostas estéticas
cada vez máis amplas .
Entón, esas colaboracións
xurdiron primeiro por unha relación persoal con eles e máis tarde botaba man de quen cria
preciso no momento oportuno ...
Esa · debilidade "rockeira"
suprende nun artista lírico
coma vostede, que dá concertos coa harpa e identifícase con Novoneyra. Non é
unha contradicióv debecer
por ese mundo de decibélios
e agresividade sonora?
Iso é o que me corLentan cando
me é;ltopan a altas horas da madrugada er:i locais deste tipo:
pero ti que fas aquí?, dinrne os
coñecidos ; pois ao mellar é que
o meu momento qe tranquilidade é precisamente este, logo de
estar toda a tarde Iendo ou tocando.
Por outra parte, obsérvo no
mundo do "rock" unha valoración xeracional que non se dá
no ámbito da música tradicio(pasa á ·p áxina 23)
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"Dame a impres~ón de que en ·
moi boa parte dos profisionf)is,
directores e actores que hoxe
traballan no teatro galega, non
existe un verdadeiro amor polo
teatro nen unha verdadeira conciéncia cara o teatro galega
Penso que hai un labor moi forzado, con moi pouca conc1éncia
artística, con mínima conciéncia ''. (M.AF-V., A Nasa Tena,
10-5-1990) .

Non hai moitos días "que G.
Luca de Tena, desde estas mesmas páxinas, reivindicava, frente a unha representación teatral
para el desacertada e espectacularmente fallida, o direito ao
pateo. O espectador galega médio é "boíño" e resignado. Sai
do teatro triste e cabisbaixo . E
se alguén lle pergunta responde
timidamente que "ben, ben,
fan-no ben", e vai-se para a sua
·casa co corazón apoucado porque sabe ou intuí que algo non
funciona.
Haverá que seguir calando?
Haverá que seguir sofrendo?
Haverá que seguir vendo como
alguns dos nasos mellares actores e actrices estragan a sua voz
na dobraxe por falta de traballo
teatral estável? Haverá que seguir vendo como a desideoloxización trai consigo a mediocri dade cando non a esterilidade?
Haverá que seguir fechando os
ollas diante de irregularidades
tais como subvencións amañadas , incumprimentos de estreas
comprometidas nas subven~
cións, ilegaJidade nas condicións de contratación e traballo
dos actores?
Ouen quer o siléncio? Ouen
quer a compracéncia? Por que
case ninguén fala de frente e todos parrafean como vellas choromiqueiras por detrás? Ouen
desexa manter esta situación?
Os que aman o teatro galega?
Aqueles que enchen a boca coa
palavra "profisión" para só resgardar os seus intereses persoais?
Siléncio para uns. berros irados para outros . E no meio de
todo os actores e o público. Que
todo siga igual, que nada cámbie, que o teatro galega é unha
realidade mui bonita, manexável á vontade duns poucos.
Como é posível isa!
Frente a todo isa, precisamente, cumpre coa máxima urxéncia opinar, debater, clarificar. Erradicar o siléncio cómplice e as artes do raposo entre o
lusco e fusco . Patear se é necesário. Mais por riba de todo
amar o teatro . Ideoloxizar-se de
amor a unha língua que fa1 posí·
vel un teatro, ideoloxizar-se de
amor a un teatro que engrandece e dignifica esa língua . É preciso a orítica e auto-crítica. Non
é preciso a mudez e a conformidade sen máis.
Convén ver no teatro unha
grande nación de todos , onde
brilla a verdade e a emoción,
onde a amizade e a cama radaxe
sexan carta comun, onde a liberdade abra paso á aventura
da arte a onde a arte asegure
sempre o sabor da liberdade.
Todos a opinar. Todos a participar con opinión e con talento.
Todos a construir alternativas
de palavra e acción. Nunca
máis o siléncio. Ese siléncio que
o poeta e crítico António Rodríguez López descreve "impenetrable como impenetrables son
as órdenes sectárias que desexan operar na escuridade para
urdir insanas tramas, deglutir
sapiencias iniciáticas, para, en
fin, ·non dar entrada a coñecementos que se afastan dos seus
códigos estéticos e conceptuais" .
:Por isa e por todo, nLA.nca
máis o siléncio. E todos a opinar. Actores , actrices, autores,
directores, técnicos, público .. .
todos a opinar' Están convidados Atrevan-se.
D

Efectivamente, esa é a impresión que me dá. Asi penso . Non
é nada novo, porque, ademais,
asi pensa moita xente. Eu non
son hipócrita nen gardo suspeitosos siléncios . Dou a miña opinión limpamente , con liberdade
e con espírito crítico; ainda que
este, ao parecer, xa non se leve
e perturbe tanto -por que?-.a
certos profisionais do teatro galega .
"Non me parece xusto e nada
positivo facer declaracións deste tipo. Non pos axuda nada a
criación de correntes de opinión
en base a palabras . sen argumentar. Cando se verten acusacións tan !_artes hai que aportar
proba~ e, en todo caso, centrar
o sumátio''. (Miguel Pernas, Pre-

sid.J'Óte da Asociación de _Actores, Directores e Técnicos· de
Escena de Galicia, A Nasa Te-

l

1

/

a, 7-6-1990) .

"Acusacións tan fortes?" Acusar significa "atribuir a alguén ,

dicendo-llo a el mesmo ou a outros, un delito ou falta", e ten
acepcións sinomm1cas como
caluniar , delatar, condenar, denunciar, encartar, procesar, etc.
Non podo entender unha reacción tan desmesurada frente ás
miñas palavras, · a non ser que
se trate dun "lapsus de instalación temporal" , pois o mesmo
Miguel Pernas que me 1escreve,
acompañado doutras duas persoas, si que verteu recentemente (25-5-1990) graves acusacións, sen pravas dé nengunha
caste, contra o novo director do
Centro Dramático Galega , X.M.
Blanco Gil. Isa si que é acusar,
e acusar con luz e taquígrafos,
como puderon comprovar os leitores de prensa e os ouvintes de
rádio e TV.
Eu o máis que fago é opinar,
que non é nen máis nen menos
que sentar opinión: "causas que
se pensa sobre algo ou alguén",
e que é sinónimo de apreciación, critério, valoración, ideia,
impresión, parecer, etc. E, ademais, cando dou a miña opinión
sobre algo que é plural (sustentada, clarn está, na miña subxectividade, observación, coñecimento, experiéncia) procuro
non xeralizar, e no caso que nos
ocupa digo ben claramente "en
moi boa parte'', sabedor de que
si hai, na miña opinión, outros
directores e actores e actrices e
técnicos que teñen unha alta
conciéncia artística e unha má xima conciéncia ética respeito
do tedtro galega.
"Me parece; E'l lamento profundamente ter F ue decilo pero
así é; unha abspluta falta de ética profesional/ 1.cusar a un compañeiro (. . .) S(J)bor de tod9 cando
esta acusación se fai pública e
colectivamente. (. . .) (Eduardo

~/

Alonso, Carta aberta ós técnicos, actores e director de "As
tres irmás", 19-7-1987).
Lembra Miguel Pernas aquel
"affaire"? A "ética profesional",
polo visto, posui o maravilloso
don da ubicuidade no espazotempo e, ao parecer, está afee-

-'NUNCA MAIS O
SILÉNCIO. TODOS A
OPINAR ACTORES,
ACTRICES,
AUTORES,
DIRECTORES,
--TÉCNICOS,
PÚBLICO ... ESTÁN
CONVIDADOS.
ATRÉVAN-SE '
tada polo escuro obxecto da
conveniéncia.
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Opinar, debater , clarificar, eis
algo do que tamén está necesitando o teatro galega. Mais parece que existe nestes momentos unha auténtica caza do opinante (sexa este director do
CDG ou non), unha erupción de
adormecidos volcáns outrora
sen actividade, ou sexa caladiños). A Asociación de Actores,
Directores e Técnicos de Escena reaxe agora con inusitada
entrega pala causa da "profisión'', cando antes se inibiu silenciosamente diante de significativos problemas e necesidades que padeceu a clase teatral
galega A saber: nulo se.guimento da incompeténcia e desorganización exibida por anteiiores
directores do CDG, que afectava
á imaxe pública do Centro e ao
prestíxio gas actores; nula reivindicación séria para· acabar
cos míseros salários de actores
e técnicos, nula reivindicación
da dignidade e direitos do actor
no desenvolvimento do seu traballo (vexa-se o caso recente de
"O arce no xardin " (1989)). inexistente interese público _como
tal Asociación en esixir a criación imediata dunha Escala de
Arte Dramática Galega ou da

posta en marcha dun Teatro Nacional G~ego. E xa abonda.
Recentemente Xúlio Lago, director de escena, dirixia-se. non
sen certa agresividade a un dos
xornalistas que máis atención
leva prestado ao teatro nos últimos tempos , nos seguintes termos: "Non podo aceptar como
séria, nen obxectiva , nen rigurosa, a opinión que expresas sobre que a actual situación do
CDG ten , desde fóra , todos os
tinxes dunha Jaita polo poder" .
Ai do que opine distinto! Eu só

matizaria que ten todos os tinxes do desespero, para alguns,
pala perda do poder. E saben-no
ben actores e actrices que teñen temor (si, temor, como na
era feudal) e se rebaíxan diante
do poder ao que se referia AR.
López e que Xúlio Lago agora
parce non ver por ningures .

111
Non podo entender como despois de máis de dez anos de actividade teatral galega , moitos,
bastantes directores e actores
profisionais do naso teatro seguen a mostrar impudicamente
un descoñecimento glacial da
língua galega, idioma que algun
só utiliza (e mal) enriba do cená·rio. Mesmo nalguns ensaios de
obras galegas se utiliza, coas
consabidas excepcións , o maravilloso, pqr outra banda, idioma
de San Juan de la Cruz . Aquí a
conciéncia ética e a conciéncia
estética funden-se admiravelmente nun só plano desta particular realidade patolóxica: a esquizofrénia. Vexamos.
O actor ten que interpretar en
galega, mais o director dirixe-se
a el en castellano. O actor cando
deíxa de interpretar tala en castellano, mais na sua cabeza e no
seu corazón ainda resoan .a santeriores frases en galega. O director confunde-se e agora dirixe-se a todos en galega, mais
axiña se decata e cámbia ao

castellano , co conseguinte "relax" de dous ~ tres ou catro actores que dez minutos máis tarde
volverán a interpretar en galega .
Como se pode traballar asi? É
isto posível? Vai ir adiante o
teatro galega con esta falta absoluta de conciéncia ético-estética da língua?
Tamén é certo que existen
casos paradigmáticos de auténtica responsabilidade ética e estética (artística) no relativo ao
coñecimento da palavra que se
utiliza no teatro . Actores hai
que estudan o galega e a sua
cultura literária e procuran unha
dignificación do seu uso diante
do público, dentro e fóra do cenário , mesmo mostrando un interese pala sociedade, que tristemente ás veces ten que contemplar atónita como un actor
galega se expresa através da TV
en castellano . Non hai moito ouvin como unha coñecida profisional do teatro galega, ao ser
interpelada sobre o teatro de
Carvalho Calero. dicia: "Si. si,
obras suas como Hóstia" . Os demais contertúlios, que por certo
se expresavan profisionalmente
nun galega horripilante, non fixeron o máis mínimo comentário sobre a citada obra de Cotarelo Valledor .

'~ ETICA
PROFISIONAL, POLO
VISTO, POSUI O
MARAVILLOSO DON
DA UBICUIDADE NO
ESPAZO-TEMPO E,
AO PARECER ESTÁAFECTADA POLO
ESCuRO OBXECTO
DA CONVENIÉNCIA'
Mais sobre cultura teatral e
formación actoral xa opinaremos outro día .
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ocasión do 1° de Maio ... Independentemente das dificuldades que se produzan nos avances e retrocesos do proceso iniciado, hai quen afirma que non
haberá máis saida á crise nos
países do. Leste que a que emane das próprias aspiracións da
imensa ·maioria da sociedad e!

O penúltimo
bluff

Por fin, só indicarei outra
aportación deste número, a entrevista a Ignácio Femáhdez de
Castro , sociólogo que despois
de participar activamente no
FLP, agora traballa nunha equipa de análises sociais desde e
para os sectores máis desfavorecidos. Pergúntalle: "Cal é a tua
opinión acerca da cultura da
clase obreira na actualidade?

Unha novela de
M. Duras en galego
Marguerite Duras

En 1955, nas Edicións Gallimard
de París, aparecía unh a noveliña
de mademoiselle de Dormandieu, Marguerite Duras. Era Le
Square. Agora ve lume en galega, da man de Edicións Xerais
de Galicia na colección "Clásicos do noso tempo" traducida
por Valentin Arias. Xa era coñecida Marguerite Duras cando a
publicación desta noveliña . Publicara várias, entre elas a máis
ambiciosa, Un barrage contra le
Pacifique, mais esta nova entrega significada, en certa maneira, un cámbio de ·a guilas na sua
produción Un barrage... era
unha novela entre realista e autobiográfica (o leitor pode campará-la con L 'amant, o seu grande éxito de vendas e crítica . e
verá como é unha canibalización -mellar seria dicer redución-, cun pouco máis de sexo
e guiños ao leitor, da devandita
novela) . Le Square -traducida
ao galega como O xardín- era
un mtento de pór-se ao dia por
parte da nasa autora .
E a posta ao dia que significaba? Un pouco de pseudo-existencialismo ou existencialismo
primário. un achegamento ás
técnicas narrativas do que se
deu en chamar "nouveau roman" e que se popularizan (o
novo romance este) a meio dos
seus produtos máis pobres, con
Robbe-Grillet á cabeza pasando
cáseque madvertidos novelistas
como Butor ou Slmon A noveliña de Duras era un achegamento a estes dous produtos culturais t1picamente franceses mais
sen chegar a comprometer-se,
en nengun dos dous . a fondo . E
que deu , xa que lago, este produto? Un Breve encontro (como
o filme de Davm Lean) no valeiro Unha novel!ña a base de diálogos que ás veces dan algo as1
como vergoña allea - a autora
semella nunca escu1Lara falar a
seres simples. normais e corren·
tes. Unha novel1ña a base de
parrafadas intermináve1s, insípidas que alguén (alma caritativa') quixo ver cheias de metafí sica , cando hai máis metafísica
nunha noveliña de vinte pesos
do que na presente.
O xardín, Le Square, non merecia estar na colección . É unha
'noveliña sobre a soedade, din.
Será. mais o que vai lendo o leitor a medida que avanza na novela é unha atmósfera falsa, uns
diálogos falsos e se lle gasta ler
en segundo grau (vd . Palimpsestes de G. Genette) pode tomar (a obra) como unha sucesión de cenas cómicas. Será a
única maneira de aturar a novela?
Marguerite Duras .tivo éxito
con L 'aman t. vendeu no seu
país máis dun millón de exemplares; o éxito espallou-se a países de Europa e América. Se
nesta novela amasaba ás claras
o que dela (de Duras e outros
Autores) dixera no seu dia Julien Gracq (falta -nas suas novelas- "aquilo que debe ser o
seu veneno e a sua virtude, a
sua forza axitante, e mesmo a
sua verdadeira posibilidade re-
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volucionária, o que se chamaba
provocación · ao desexo -a to-

dos os desexos") canto máis se
nota isto en O xardín, unha no.,
veliña que se lla apresentan a
un editor galega houbera-a rexeitado, e en cámbio, xa ven
vostedes: un clásico do século
XX.
O
XGG

titúlase "Crise económi_ca e revolución política en Europa do
Leste".

Información
desde a clase
obreira
Dez anos de
Noticias Obreras
A HOAC edita desde hai dez
anos Noticias Obreras01 con
saída quincenal e sen escatimar
ilustracións e xogo de cores . Un
esforzo que non debe quP.dar
sen colaboración.
Esta revista quincenal ten correspondentes en todas as comunidades autónomas. pero a
sua aportación é espontánea e
desigual . Actualmente bátase
de menos a preséncia informativa da Galiza.
O último numero . 1-15 Xuño,
é un modelo adecuado do quefacer constante desta publicación. Con/J.Jctos, estuda o de
"galletas Siro" . elaborado por
unha equipa de Jaén. Tema da
quincena, un dossier sobre os
"xomaleiros andaluces" . En
1989 o total de traballadores
subsidiados polo PER (plan de
ernprego rural) foi de 320.000 e
o orzamento de 140.000 millóns
de pesetas . Este subsídio de desemprego oferece a un solteiro
que acredite sesenta peonadas,
28 .200 pesetas ao mes durante
nove meses. A extensión provincial dos subsidiados en 1988
fara por provincias:
Almería .......... .. ...... .. .. .. ... 7.411
Badajoz .. ..... .............. .... 16.418
Cádiz ... ..... .. ........ ....... .... 21.190
Cáceres ....
.... ... 11. 633
Córdoba ....... ... ... ..... .... .. 35.966
Granada .. ... ..... ............. . 23 . 9~1
Huelva .. .... ... ..... .. .. ........ 25 .687
Jaén .. .......... ..... .... .. ...... 26.288
Málaga .......................... 13.313
Sevilla ........ ... . ..... .. ....... 64.453
A equipa de estudos critica
con dureza
PER suxire que
sexa considerado como unha
beca de formación para un traballo : "o máis revolucionário
hoxe en dia é esixir traballo,
pasto que iso é algo que os sistema non está disposto a dar e
intenta eliminar estruturalmen- ·
te" . Nas pp . 28-32 recólle un artículo de Blas .de Ortega, síntese
dunha conferéncia na "Asociación cultural primeiro de Maio";

o

O autor pon en confrontación
os indicadores económicos de
países do COMECON e da
OCDE. Desdé 1980 os do Comecon están a experimentar unha
perda alta de produtividade.
Mesmo alguns ten unha recesión que os resitua no 1960.
Pero non é menos decepcionante a situación de millóns de "parados" e e pobres na OCDE. Un
plan Marshall para o Leste? Pergúntase Bias de Ortega . Seria
de consecuéncias devastadoras ,
se se leva a cabo. Os dous conxuntos ameazantes deste proxecto serian as multinacionais
capitalistas e certos segmentos
da "burocrácia" insatalada no

Leste: "os burócratas directivos
non dubidan en tomar calquer
bandeira con tal de . salvar os
seus priviléxios e o seu poder.
Venden a prezo de ganga a empresas extranxeiras a propriedade social, apropriándose privadamente do beneficio de tales
vendas". Hai entre estes burócratas e as multinacionais un
di?logo suspicaz e de recelos;
hai tamén ráp ~ dos acordos .
Que fan mentres os dirixentes
sans e os traballadores? "Os pavos do Leste e da Unión Soviética buscan liberarse do xugo estalinista. A situación é complexa, pero o pavo soviético, ostraballadores rusos de Moscova,
monstraron claramente a sua
solidariedade . con Lituánia, con

"Hai unha cuestión marxista
prévia que é que a clase obreira
en-si ten a cultura da clase dominante ... Cando examinarnos,
socioloxicamente a . cultura da
clase obre ira vese que hai posi cións máis direitistas qué· noutros sectores, como se ve en
cuestións como o machismo/feminismo, etc.; é reprodudón.
incluso esaxerada, da cultura
dominante .
Cando a clase obreira ten
unha cultura de loita podemos
falar dunha cultura obreira autónoma. Actualmente isto é difícil
de ver."
Sen xénero de dúbida, Noticias obreras é unha das escasí. simas publicacións voceiro dos
_traballadores, aberta a calquer
iniciativa favorábel aos sectores
oprimidos. É , ata certo ponto ,
unha voz no deserto de informativos e órgaos de opinión obreira, campesiña , mariñeira, etc.

SE NON SEGUE ESTA CADEA PODELLE PASA.L'1 DE TODO.

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

Un executivo non a seguiu e perdeu o avi6n,
porque non sabía o do atasco.
Un empregado non a segtJiu, saiu de casa
sen gaba.r.d.ina., rr6.xose co~-,10 1J.rD.la sopa e o seu
xefe pWc.oo a caldo.
Unha moza que non a seguiu, non se inter._ou
a tempo do concerto e ficoµ desconcertada.

Un oficinista que non a seguíu, non soubo

a not!cia política do d.Ía e non pudo fala:

de nada na oficina.
Sen embargo., outro oficinista que a seguiu,
comprobou que á a mellor. pol!tica. ·
Unha señora que a seguiu, intirouse de que
lle tocara a lotar!a.

Un traballador interouse a .tempo do tempo
que ia ir e preparouse con tempo.
E

tL."1.

executi vo

tJLle

a

s ~~c-_,.,..5_~).,

non

segui~

pola rua do atasco e chegou ao aeroporto
en hora boa.
E ~ que ouvir ~~_SER ~ necesário para
sair de casa sabendo o que pasa.
Pase esta nota a un amigo para que siga
a Cadea e se non, ·xa verá;:~o que pasa. ii~
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como tales tópicos, ainda que
contribuiron á popularización do
prolífico cineasta , tampouco forman o-máis interesante da súa
obra , ainda que se confundan
en moitas ocasións cos valores
cinematográficos destas.
"Cazador branca ...", ilustra,
coma era de esperar, este lado
coñecido de Huston, e faino con ·
brillantez e axilidade nos diálo, gos, pero acaso lle falte, e aí sí
que entra .a interpretación de
Eastwood , dar a "outr.a cara" da
personaxe máis convincente, mente .
Aparte das suas connotacións
cinéfilas (por simplificar a cuestión), sen as que o filme tampouco seria enteiramente entendíbel, a fita non deixa de oferecerse coma unha aventura
ben contada , cun certo aroma a
cine clásico, e cunha frescura
bastante difícil de atapar no
cine americano máis comercial
(como este é) que nos chega . É
por tanto , unha boa e suxerente
película , que nos queda a sensación dé que poidera ter sido
unha gran cinta . Se cadra se
tras da cámara tivese estado
ese John Winston ...

Por iso gozamos en recensionar
a sua continuidade por máis xa
de dez anos .
O
FRANCISCO CARBALLO
Noticias Obreras , edita HOAC. A lfonso

XI. 4-3'', 2801 4. Mad rid . .

O mito Huston
Cazador branca,
corazón negro

A J

Escrita pala mesma man que firmou o guión de "A raíña de
Africa", a anécdota do periplo
africano de Huston prévio a esta
rodaxe é aproveitada para tracexar unha semblanza do mítico
cineasta e unha interpretación
da sua tan traída e levada filosofia vital por parte de quen conviveu de cerca co americano-irlandés .
N esta história da obsesión do
director pola caza dun elefante
que o leva a retrasar a ·rodax~
do filme, e, finalmente , mudar
en parte a sua concepción da
própria .fita e da vida, o que menos ímporta é a máis ou menos
idealizada base biográfica , e o
que máis o ben . estruturado da
história , cunha boa definición
das personaxes e xogando sempre hábilmente co referente cinefílico · que dá corpo e valor ao
que se nos canta .
O outrora acartonado actor
Eastwood xa se nos revelara
bastante fino realizador con , en
especial, "Bird ", reafirmándo
agora esa sorprendente condición de cineasta sensíbel e sóbrio narrador, ao que se agradece a sua claridade de exposición
e a auséncia de c·a lquer énfase
ou carregante vocación autorial.
Máis tamén é certo que a un
filme que canta· cun moi ben
elaborado guión e cunha história atractiva e orixinal, fáltalle
unha última pegada que a fixera
._ unha grande obra. Un toque
chamámoslle de talento que ex-

a

Henry V
ceda o vigor narrativo (que xa
non é pouco) que Eastwood
sabe imprimir. Parte da crítica
atribuen esa eiva á composición
do próprio Clint encarnando a
Huston. Acaso este, en efecto ,
falla dunha modulación que leve
máis máis alá da boa réplica física e a imaxe de duro que ,
nada novo para Eastwood, era
tamén ·parte da personalidade
de John (chamado Winston na
fita).
~
Pero tampouco habería que
carregar as tintas nese ponto,
pois a lenda sobre a sua própria
personalidade, que o mesmo
Huston nunca se privóu de propagar, tiña coma faceta importante esa careta de "tough guy",
de vividor pendenciero, bebedor
e mullereiro, vitallsta e todo o
tongo . etcétera de clichés que
teñen construido o mito John
Huston, non senda hoxe descoñecidos para ninguén medianamente afeizoado ao cine. E que

Vigorosa traslación ao cine da
obra de Shakespeare , que conta ·
a unificación dos reinos francés
e inglés, prévia gloriosa (para os
ingleses) bata de Hagincourt, e
donde o mozo (29 anos) Kenne
Branagh dirixe (tras da cámara
e como rei Henry) a un impresionante plant el de actores shakesperianos . Cunha auséncia
moi a destacar de pretensión,
introducindo a história cun adecuado tra velling entre .a tramoia
dun teatro , e péchandoa con
igual sobriedade , esta n ova versión fílmica (xa sir Laurence Oli.vier fixera a sua) é un auténtico
deleite para o af_eizoado sexa cinematográfico ou tesatral, un
difícil reto do que o xoven Branagh sae tan ·-ben librado como
saen as súas cativas mesnadas
do campo de batalla na campiña
francesa . Servida nunha imprescindíbel versión subtitulada, · o
título é absolutamente recomeno
dabel.
G. VILAS

Arquitectura
institucional na
Galiza
Nova fase de
Obradairo
Desde o número 16 a revista
Obradoiro do Coléxio Oficial
de Arquyitectos de Galicia , vese
relanzada cun novo Consello de
Redacción do que forman parte
Xosé Luis Martínerz , Xan Casabella, Plácido Lizancos e Xan
Manuel Doce baixo a dirección
de X.M. Rey Pichel. ·A saida da
revista , de periodicidade trimestral, quer , segundo se ve na
remozada maqueta, abordar con
mái s profundidade o mundo da

~H¡l¡HIW·

Con tos
eróticos/Eles
Bull<'stew., Rn -. Cid Cahit!o
C11rlo.1 G. Rci.~ mu. R1íhudc Purct!ex
.l111111wl Rira.<. C/1111difl R~ 11<':. Fer
A1111>11i11R. Ltípr: .Xelís 1it' Tflm

d·l¡t·f·lijJt·

Cantos .
eróticos/E/as
2;111 Ar~os, L11i.1a Cu.11m

argama Ll'do, M."Xmé Q .-. ,
A1io Swar:. Hrie11a Vil/~r uu.a11
Ma1111e/ Guede

nasa arquitectura , combinando
a análise, a información e o comentário de construccións.
Neste número d~cimosesto
Obradoiro contén traballos de
Pedro de -Llano ('Institucións ,
Arquitectos e arquitectura');
Xaime Garrido ('0 património
vigués á deriva') ; César Portela
(·A carballeira de Brión'); Cristopher Martip. ('A segund.a oportunidade '), Alvaro Siza e Xavier
Seoane ('Urbano Lugrís . A perpétua saudade do mar e a poesía' ). Unha conversa en tre Manuel Gallego Jarreto e Xosé Manuel Casabella e exposición das
obras do Parlamento de Galicia,
Pazo de Congresos , Auditório
de Galicia , Casa de Cultura de
Chantada, Centos de EXB de
Labaca e A Barcala, edificio da
CHN en Monforte, reabilitación
do Teatro Principal de Pontevedra, ... ademais de seccións de
notícias , concursos e finalmente
unha versión en castelán dos
textos.
O volume saiu coincidindo co
Congreso de Arquitectura Institucional celebrado en Compostela e a editorial abonda no
tema que despois é o eixo central do contido deste número
como vimos de ver . uSe a arquitectura galega actual pode oferecer u n certo panorama de realizxacións valiosas, fora da xurdidas dos escasos concursos
públicos de ideas, isa é debido
rnáis á atitude resistente duns
poucos actores que , fronte á
tranquilidade da Cultura -ou incultura- Oficial souberon, e saben, rnanter dignamente a sua
profisionalidade. Os perigos
desta nova "Cultura" na que a
propaganda sernella ter substituido á ideoloxia , unido ao anquilosamento dos máis dos nasos intelectuais e políticos, precipitan ao país en xeral e á arquitectura en particular polos
cómodos vieiras que conducen
á defensa das vellas certezas
antes que ao plantexamento de
nova dúbidas»
Impresa a todo cór , baixo a
responsabilidade fotográfica de
Xurxo S. Lob ato, Obradoiio ainda ten un précio asequíbel de
1.500 pesetas para as suas máis
de 130 páxinas.
x.c.
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MICKY BERTOJO

A sua casa é como o
grande laboratório dun
criador do renacimento, á
vez que un museu ou
unha espécie de
anticuário de fitos

recentes. Por riba de min
o seu "home encaramado"
tenta, unha e outra vez,
deixar de selo. Ao seu
carón, cunha dignidade
faraónica, senta os seus
reais un dos seus
xigantes. Suso Montero

xesticula mentres fala,
criando, mentres acarícia
o ar, mil e unha figuras
imaxinárias. Penso que o
máis difícil para este
home é estar un só
minuto queqo e coas
mans cruzadas. Unha

chamada telefónica traille
novas do Xapón: Como é
que lle gostán as miñas
pez as aos xaponeses?,
pergúntase. Para min non
hai dúbida. Suso é
coñecido non só palas
suas criacións en cartón-
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pedra, programas da TVG
como "A toda máqllina"
ou "Corazonada", ou
decorados teatrais como
o da obra "Batea" do
grupo vigués Artello son
boas mostras do seu
traballo e enxeño.

Suso Montero
'Fago plástica do cotián, porque realmente non hai nada que inventar, con mirar xa chega... '
"O que tiñan que facer en vez
de subvencionar certas histórias
é pór autobuses para que a xente fara aos teatros de verdade.
Non é o mesmo ver unha obra
nun centro cultural, por exemplo, que no sítio idóneo; non é
mesma sensación, é como o
cine e o vídeo. A min mesmo,
que fixen a cenografia -estamos a falar precisamente da
obra "Batea" estreada hai uns
días no teatro Rosalía Castro de
A Coruña- pasábanrne causas
asi por dentro de emoción! A
máxia é .. 1bufff!"
Suso, considérase dalgun
xeito un construtor de efíxies cotiás?
Góstame o termo. É máis , para
o meu último decorado na obra
"Oh Bab:ilonia" tiña pensado facer uns grandes pés dun coloso,
no rneio das ruinas dunha grande civilización. Até incluso estou pensando en facer grandes
figuras en cartón ... a mesma Torre de Hércules, encantaríame
facela Pero ben, non unha causa kitsch para o turista, senón
facelo ben, ben. Son coruñés,
olio. Pensa que os vellos decorados de Hollywood eran tan e
corno estarnos a falar.

A parcela teatral?
Fixen vestuários, pero é algo
que non me gasta mGito. Ás veces pénsase que eu fixen os decorados nos que aparecen os
meus vestuários , mais non é
así. A primeira oportunidade de
verdade que tiven de facer un
decorado integral foi, é, rriellor
dito, con "Batea" de Artello; e a
verdade é que está funcionando
moi ben. Non está ben que eu o
diga, pero é a verdade. Foi realmente difícil facer u~a perspectiva finxida para !:i batea.
Logo botar quilos e quilos de
pintura, distribuila. Ten sido
moi interesante esta experiéncia . Tamén son importantes
cuestións técnicas corno o
transporte, a desmontaxe, otrote que se lle dá na actuación, e
todo en materiais moi baratos e
do roáis lixeiro. Estou moi contento con "Batea", de verdade.
Emociona velo . Non hai máis
que irá función e ponto.
Leonardo da Vinci?
É meu amigo, pódoche dicer
que houbo unha época na que
pasaba horas e horas copiando
os seus debuxos de anatornia,
de plantas, de animais, era maravilloso.

Con propriedade, vostede
fai plástica do cotián. Non
si?
Desde lago , é que non hai nada
que inventar , con mirar xa chega... Eu non invento nada en
realidade, miras ao teu lado e
cópias o que hai, por exernplo
as gordas
Mais, torce os olios cando
mira?
Nonnn, non ha1 nengunha má
intención nas rruñas criacións.
Non falo da má intención,
refírome con torcer os olios
á tua capacidade para precisar cal.tos matices da realidade imediata, que os demais non acertamos a precisar.
O feíto é que un pintor díxome
unha vez que eu via de forma
rara . Pode ser. .. O certo é que
eu creo que é asi, tal e como
vexo a realidade . Non é mentira .
Home, talvez cámbies un pouquiño as proporcións ou pos unhas poucas máis de carnes por
algun lado. O mesmo que facia
Giacometti -ri ladino-. É un
truco moi normal , de feito sempre fixen figuras, nalgunha ocasión teño feíto páxaros , obxectos ... mais o que me gasta realmente é facer figuras, xente,
persoaxes ... Pero xa estou cansando, todo o mundo fai xente
e apenas hai propostas novas :
incluso pensei facer letras, frases ou textos completos . Isto é
unha primícia, se alguén quer
copiar que o faga, é o mesmo.
O cartón como desculpa ...
para a cor?
É verdade . É todo un truco,
unha des culpa para a cor . Mesmo nos decorados de televisión ,
agardo sempre ao último grande
instante: o momento de dar lle
cores. Xamais lle deixo pintar a

ninguén, é a rniña laboura real .
O meu forte reside aí precisamente. Non concibo as causas
sen traballar coas suas posibeis
cores, ás veces pondo cores que
xamais aparecen xuntas . Por
exemplo , neste decorado que
estábamos a falar , aparecen azul
e negro xuntos. Ben, non hai
nengunha lei que me impida facer experimentos como este.
Isto é o máis maravilloso. Cando
fixen o sofá cos meus pais, primeiro fíxeno en pintura, pero
aquilo non funcionaba: en cámbio si resultou cando o fixen en
cartón . Eu quería cor , mais en
vulto, cun volume . A miña obsesión pala cor, chegou a extremos tales como pintar as posíbeis sombras ou xogos de luces
que eventualmente pudesen
proxectarse sobre as figuras. O
bon do cartón é que resulta.moi
fácil de traballar e resulta francamente asequíbel, mesmo na
cociña da tua casa podes fa celo .
É un material moi agradecido, a
verdade .

Faria un ceu de cartón?
Buff .... as causas de ar, por dicilo dalgunha maneira, son moi
difíceis de plasmar. Teño feíto
vento en cartón, tentei coa choiva, pero como o ceu son causas.
bastante difíceis de plasmar .
Podes facelo con papel e logo
pintalo. Si, por que non?, -miro
para el,-e paréceme escoitar as
suas neuronas traballando neste
reto- un ceu de cartón

-'Qs DECORADOS
NATV
REPRESENTAN A
POSIBILIDADE DE
FACER ALGO NO
QUE A XENTE SE
VAJ. METER DENTRO.
TEN RELACIÓN COA
ARQUITECTURA'

Que lle supuxo o seu traballo na TVG?
·En primeiro lugar, aprendin un
montón, xa que non sabia nada
da história. A verdade é que
está todo ligado, non vexo nengunha diferéncia entre facer
cartón . pintar ou facer decorados para a TV. Decorados ou
vestuários, nunha determinada
época, tiñan un parecido enorme coas figuras de cartón que
fago . Os decorados na TV representan a pos.ibilidade de facer
algo no que se vai meter xente
dentro. o que ten rnoita relación
coa arquitectura ; non é a peza
de cartón que ti pos aí é xa está,
explícame? É unha oportunidade única de traballar co espácio.
O primeiro decorado que fixen foi o submarino -de "A toda
máquina" , moi sinxelo pero realmente alucinante, moi, moi tea-

tral. Dalgunha maneira foi algo
vangardista, xa que ten relación
co que pode estar facendo xente
como Gerardo Vera e outra xente do teatro, e que están incorporando unha linguqx:e teatral a
un meio como é a TV. Por se
non sabes que é este home, pódoche dicer que fci quen fuco as
cenografias para os programas
de Gurruchaga. En "Corazonada", nunha segunda etapa, fixéramos up decorado que incorporaba unha chea de causas de refugallo , trapalladas, mobles vellos e canta merda atopábamos,
todo isa pintado . Pódoche dicer
que os efeitos resultaban do
máis sedutor, a min polo menos
encantábanme. Todo en contraposición aos modos habiwais
de materiais impecábeis nos
que non se pode discernir exactamente de que están feítos .
Nós ernpregamos materiais da
rúa , causas cotiás, o que resultou moi novedoso na TVG, e ao
mellar neutras televisións, non o
sei. Tamén fu:e un especial en
Reis, dedicado aos nenas. Tiña
certo parecido co Pop , con viñetas de tebeo, esas causas ... Tam~ fu:en unhas dependéncias
da Seguridade Social para unha
série de humor de Fandiño. Foi
tarnen moi divertido. Outro que
fixen foi "Adiviña quen ven esta
noite", foi a prime'ira vez que
tentei imitar pared~s vellas con
desconchados, hurnidade, enfin . esas causas . O traballo na
é realmente rnr interesante.

T?

Considérase ambicioso no
seu trabailo?
A verdade é que si. Encantaríame facer por exemplo unha ópera, unha obra de Valle Inclán.
Ultirnarnente ia facer un decorado frotante para a TV, algo realmente ambicioso. Ese tipo de
ambición, si; levo 20 anos traballando e o único que desexo é
poder facer .un traballo tras ou tro . Rico non me vou facer, xa
que os cartas me duran pouco,
e ser famoso resúltame indiferente. Se non teño en que gastar os cartas, buscaría un compresor novo roáis axeitado, unha
pistola de pintar nova ou algo
así. Quera rnorrer "currando"
como os grandes , isa é todo.
Non quero tarnpouco que me
paguen o retiro ... , traballar e xa
está.
Nótase no seu traballo ·~e é
de ondeé?
Home .. ., ti mírame ben. Non me
disgostaria ser inglés ou italiano , pero son de onde son e esto u encantado. Aprender apréndese de moitos sítios e de rnoitas fontes , pero por dentro .. son
como son , nisto non hai dúbida
algunha .
As suas pezas ~ndan polo
mundo adiante, certo?
En museus que eu saiba non
hai nada, pero en mans de particulares , están por todo o mundo. O outro dia pedíanme causa
para o Xapón, e non é todo, pedianme vídeos e unha chea de
material. Penso que debe ser a
diferéncia cultural . En U.S.A.
hai moítas causas. Parece ser
que a jet marbelli regala cousas
que eu fago ; curioso, non?
A verda:ic é que podiamos
estar falando horas e horas, pero
a chegada dunha pequeña raiña
róubame a atención deste
home . Os rneniños pódeno todo.
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La Cuña e os

-

Movimiento intemacional, Movimiento federativo, Sección administrativa e Gacetillas. Ade-

federados
coruneses
No 1908 saía na Coruña La
Cuña, subtitulado "Periódico
defensor de los obreros del ramo
de elaborar madera de España",
unha rara publicación hoxe case
descoñecida ·e difícil de atapar
..:_como . outros moitos órgaos
obreiros- nas hemerotecas galegas. Nós dimos casualmente
nunha libraría de vello con dous
números deste periódico.
A publicación, que contaba
cunha fermosa cabeceira modernista, era de periodicidade
mensual e tiña catro pfuci.nas
que se imprentaban a tres colunas no obradoiro do xornal repu blicano Tierra Gallega, sito no
número ·153 da rua de San Andrés. O coordenador ou director
era Manuel Alvedro, corl_lñés
domiciliado na Cordelaría, no
número 32 , quen era o secretário c:l.a Federación Regional Española de Sociedades de Resisténcia, adscrita á AIT, criada en
Barcelona a·o raiar o século en
oposición á UGT.
· Desde 1876 xa se viña publicando na Coruña prensa anarquista hoxe praticamente lnatopábel nas hemerotecas do país
e que en moitos casos coñécese
unicamente por referéncias: El
Obrero Galaico (1876), La Ban dera Roja, La Lucha Obrera, La
Emancipación (1880), El Corsario (1890), El Productor (1896) ...

Aderríais da propaganda ideolóxi ca dos teóricos libertários que
.era editada en pequenas coleccións de folletos e ensaios.
A importáncia e ascendéncia
do movimento anarquista na capital coruñesa nos anos finiseculares e os primeiros do XX resultaba evidente para calquer
observador pésie á caréncia dun
tecido industrial importante.
Despois da puxante actividade
da década dos oitenta, ao come-

.

U:'\r-ü:'\ ES F{;ERZA

:

Toda la corresp9ndenfia

i{ ,SO:\

a nombre de

t~dos

_:j_ ~JAi'\UEL ALVEDRO, Corrielcrla 32, CO ' ;:..:ÑA
11

SERGIO DE COSMO

zar o novo século reanudárase
con pulo. No 1903, un dos máis
importantes dirixentes socialistas galegas, Henrique Heraclio
Botana, recoñecia que no movimer.~o obreiro coruñés e compostelano, "aunque mucho más
en Ja primera que en la segunda ", predominaban os elemen-

tos anarquistas . Esta importáncia e actividade dos núcleos
anarquistas coruñeses seria asimesmo con$tatada por Marvaud
no seu famoso informe do 1908,
a quen surprende a forte conflitividade e dureza da loita, a dinámica frecuente de folgas e o
talante ·nidiamente internacionalista duns líderes que mantiñan correspondéncia cos máis
~ignificados teóricos do anarquismo mundial. É moi coñecida a anédota do relóxio de peto
con que os anarquistas coruñeses agasallaron a Kropotkine
nunha escala deste no porto coruñés.
No cita.do informe do estudoso francés afirmase que todas as·
sociedades óbreiras da · Coruña
eran de tendéncia anarquista,
agás a dos canteiros, grémio
tradicionalmente socialista. Si-
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mente.a la ci1es li -. n ~ocial. po:· toin!». p:·in . ipi:1J"t~ pur desc:·ibirus \·ues.tras mis i!rias, los tvr. menlos 1·ues lrus y , ·ues lros'dül·1res. ·
Vosotros sois lus.~al'iR ~ ~ e la sociedad p_~c -

tua á Coruña -xunto con Barcelona, Bilbao e Madrid, moito
máis industrializadas--,- á cabeza da conflitividade sindical
nestes anos. Lembremos 8. folga
xeral que viveu a CÍdade no
1901 , nos últimos dias de Maio,
e que se saldou cunha forte represión . Con este ambiente revolucionário e a tradición progresista da cidade non pode
surprender que no 1905 sexa
designada sede do Comité Federal da F.R.E. Esta é a razón
tamén de que un órnao de ámbito extra-galega como La Cuña
se editase na cidade herculina.
Na breve reseña que lle dedica a Gran Enciclopedia GaJJega,
dise que o periódico fundárase
na Coruña como portavoz dos
obreiros madeireiros e que se
publicou desde o 1º de Maio do
1908 até finais do ano seguinte.
Mais o certo é que en Nada! do
1908 _:_como ben se pode ollar
na cabeceira que reproducimos- ia xa .no ano X con 101
números publicados . As datas
citadas na reseña poden referirse ao tempo no que a publicación editábase na Coruña, remontándose a sua fundación -

camiño?

sión a terrenos elevados en donde el terreno descansa y se aJJana ".

Nos vellos documentos galega-portugueses aparece a palabra no seu contexto: "el Rey est
padron d'esta ecclesía ... quando
ven pala terra pausa in ecclesía,
et os da vila leyam lí lenía para
a cozina ataes a porta do -paac10
"Paccio da Sovereira é
pausa a'el Rey"; "Eira vedra é

pausa do Ricomem ... "

Referíndose ao direito que .
tiña o Rei ou señor, de "pausar"
ou sexa facer pausada en certo
Jugar onde os vasalos habían de
fomece-lo de comida, leña e servizo.
Esa pode ser, pois a orixe do
nc)me de moitas pousadas; lu-
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probablemente en Catalunyaao 1899.
Nun dos exerriplares consultados da etapa coruñesa confesaba unha tirada de 2.200
exemplares. O costo da edición,
unhas 65 pesetas, prorrateábase
entre os 1.554 federados do sector , espallados por todo o Estado. A grande maioria dos federados, segundo datos da própria
publicación, situábanse en Catalunya, con máis de 1.000, e
Galiza con 412 . Fóra dos federados de localidades catalanas e
galegas, só rexistan militantes
en Alrneria, médio cento. Os federados galegas estaban· espallados .entre A Coruña (200),
Santiago cidade (100), estrarrádio de Compostela (60) e Vilagarcia (52). A Coruña era, despois de Barcelona, a localidade
con máis federados. O sector da
madeira tiña unha grande importáncia na Coruña de primeiros de século. Existían importantes aserradeiros e fábricas de
madeira -como a dos Waisse polo seu porto tiña moita saída. Ademais neste "ramo" de
obreiros da madeira estaban incluídos tamén os carpinteiros.

gares onde o señor praticaba un
antigo dimito feudal.
Nada teria a ver coa teoria
que mantén o toponimista de
"La Voz de Galicia", que parece
querelo derivar da especial
constitución do lugar ou "alu-

repouso no

LIBRARIA-PAPELARIA
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COLABORADORES

los federados que $e di~mm
mandar sus escritos

rlo 1·ea que:~o c»rresp•-. nde a sns ganancias, no
Li en e re1.1n r1imi ~n l» nmgun oen des¡..edi~os brutal mente, Y.11e :v1u1 quti os 1·éis obligados á 1: n
' cio p~o.loqi! do.' ocio que os exl~n? ~ m 1h, que

Pausada, un

É tal a abondosidade de- lugares
que lacen ese nome de Pousada, que xa nos infunde a suspeita de que a sua orixe pouco
debe ter a ver coas institucións
hosteleiras ás beiras dos camiños.
Non -debían ser aqueles tempos tan próprios a andar as xentes nos camiños e moito menos
o ver ese nome en lugares ben
montesios que non cadran de
xeito nengun co tráfego de nengunha via coñecida.
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A nós parécenos máis atfriado
relacionar o nome de pousada
co resto dos pausas e pousios
que inzan polo país. Un pousio
ben renomeado é o famoso xardin municipal ourensán. que
debe derivar dun antigo terreno
que temporariaÍnente se deixaba a pasto ou barbeito.
A orixe da palabra haberia
que buscala no latín, quer na
palabra "pausa" co significado

eDA-CUNHA
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"Trabajo, Solidaridad, Federa ción" e "Unión es fuerza ". As

suas páxinas estaban abertas a
todos os federados : "Son colaboradores todos los federados que
se dignen mandar sus escritos"

. A Federación, ademais da defensa dos intereses obreiros.
tiña como obxectivo final a Revolución Social. Neste senso os
carpinteiros e madeireiros federados de Vilagarcia remataban
as suas colaboracións desexando "Salud y una pronta Revolución Social ".

Ao igual que sobre as suas
publicacións e organizacións,
arredor dos prirneiros dirixentes
do movimento obreiro galega
pesa ainda moito descoñecimento e siléncio. Quen seria ese
Manuel Alvedro que , ademais
de director de La Cuña , era o
secretário da Federación Regio- 1
na! Española? Non debia ser un
obreiro calquer e si un dirixente
sindical cualificado para desempeñar un pasto tan relevante
dentro do movimento obreiro de
todo o Estado español.
O
XESÚS TORRES REGUEIRO

de repouso ou descanso cíclico
da terra ou quer dunha hipotética "pabulosata " ou sexa chea de
pasto, ou pabulum .
Ese sentido de terra a "ermo"
ou sen cultivo, aparece nun documento do século XN: "ha hy
outros beens, que som d 'alguns
menores, e seus tetares per sua
míngua ... os .Jeixam perder e jazem en pousíos, e em perdic;om". que tiramos do dicionário
de Machado, onde fica ben claro ese senso de "terra brava" .
Por fin, dilucidar, se o nome se
refire ao medieval trabuco de
"pausar", ou se simplesmente
está designando un certo tipo
de clasificación da terra de Jaboura, requeriria un estudo polo
rniúdo de cada caso.
O
CESAR VARELA

BICICLETAS E
APARELHOS DE EXERCÍCIO
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mais incluia moitos artigas hixienistas de divulgación, aler. tanda sobre os perigos do tabaco e o alcool, asi como poemas
de temática social. Sobre temas
de história da arte escrebia o
que co tempo había ser erudito
e · académico , o coruñés Ánxel
del Castillo, daquela xovencísimo, quen viña de ser un dos
fundadores da Universidade Popular da Coruña . Esta institución cultural e educativa nasce
nestes anos na capital coruñf;lsa
da man ·de sectores obreirns
anarquistas e republicano burgueses, para a formación da clase obreira . Nela impartían aulas,
cursiños e conferéncias un bon
número de intelectuais progresistas. A sua actividade é moi
louvada por La Cuña quen reco ñece, con pesar, que moitos
obreiros non acuden a eta.
La Cuña tiña como lemas
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O xornal repartíase fundamentalmente en catro seccións:
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Xomadas da
Galiza en Braqa

Os próximos dias 13 a -17 de
Xuño celebraranse en Braga
estas 1as Xomadas da Galiza
en Braga organizadas polo
SGTAP/TNTG e o STFPN portugués. O programa inclue as
segumtes actividades
•
13 de Xuño. Inauguración .
Expos1cións de cerámicas, libros , humor. fotogratia e instrumentos musicais galegas
Actuación do grupo de gaitas
"Os Alegres" Sesión perma nente de vídeos sobre a reah-

dade galega .
14 de Xuño. Proxección de
"Urxa" con preséncia dos seus
directores .
15 de Xuño Espectáculo no
Auditório 'Municipal con Emilio Cao, Colheita Alegre, e recital de poesía de manuel Forcadela e José Manuel Mendes.
16 de Xuño Colóquio debta
sobre as relacións Galiza-Portugal. lntervirán Alfonso Eiré,
Alfonso A . Cáccamo e Gonc;:alo Nuno.
17 de Xuño Clausura das
xomadas cun convívio festa
no Parque da Ponte.
1

nal , onde sobrancea a referéncia
ao pasa do ; . parece como se se
añorase a época dos nosos avós,
e a min góstame polo seu significado ecolóxico, de conservación do meio ambiente. pero
coido tamén necesário un ponto
de conflito.
Como autor de música para
teatro (" Agasallo de sombras" e "As alegres. comadres de Windsor" para o
"Centro Dramático Galego",
e "O sono dunha noite de verán" para "Os Comediantes"
do Porto). Sente limitada
neste cometido a sua liberdade de composición?
Desde logo teño que agradecer
moito os encargos que me fixeron para teatro. Sitúame noutra
perspectiva da criación. Se compás cancións sen mediatización
nengunha, nen de.tempo nen temática , es ti responsábel das
propos~s estéticas . Sen embargo cando ti-aballas condicionado
por algun destes factores , imponse superar ese desafio ; mesmo coUes o hábito de trabaUar
colectivamente, xa que normalmente eu intégrome no grupo,
vou aos ensaios e sobre a marcha confrontamos ideas.
No seu último disco, o discre-

to uso dos teclados fai asimilábel a sua música á tan actual escola da "new age".
Preocúpanlle as tendéncias
actuais de música?
Interésame moito. De feíto a música para teatro que teño feito
encaixa dentro desa tendéncia .
Prec.i samente teño composto ou ~
tro disco, baseado neste traba llo, que poderia emarcarse nesa
liña ... De todas formas , non podemos esquecer que a música
está ímersa nun mercado, que
move moitos cartas; porén, a
própría indústria poténcia "ondas" musicais distintas para incentivar á xente a mercar. Entón
ti, como criadór, debes aproveitat esas canles se te sintes dentro da história ; orabén, compre
ser céptico , xa que o paso seguinte a estar de moda é pasar
de moda.
Emilio Cao continua coa sua
harpa por todo acompañarnento
· instrumental á marxe de calquer
conxuntura , fiel ao seu público ,
tan reducido como constante,
que o abastece moral e materialmente.
"Teño os meus mínimos vitais
e profisionais ben cobertos e estou tranquilo.. O máis pracenteiro, para rnin , é acabar unha
canción na que creo ; o demaís
resúltarne bastante acesório ..
Son consciente de pasar demasiado de estratéxias pero tam pouco me preocupa".
' D

CONVOCATORIAS
•

Prémio de
Narrativa Torrente
Ballester

Pnmeua Poderán optar ó Prem10 tódalas persoas , calquera
que sexa a súa nac1onal1dade.
con onxma1s inéditos escntos
en cas elan ou galego
Segunda Outorgarase un prem10 md1visilile dotado con
dous millóns de pesetas , pubhcándose a obra prem.Jada O
xurado poderá propoñe-Ja pubhcación doutra obra finahsta ,
ademáis da premiada.
Terceira As obras serán de
tema libre. poderán presentarse novelas, relatos e conxuntos de relatos
Os onxmais se presentarán
por sextuphcado e en exemplares separados, en tamaño
DIN A4. numerados. baixo un
título e un lema, acompañados
de plica na que se fará constato nome e apelldos . nacionall dade . enderezo e teléfono do
autor
Os onxrna1s deberán ser enviados á De utac1ón Provmc1al de A Coruña, rúa Riego d e
Agua. 37. (España) . md1cando
no sobre "Premio de Narrativa
Torrente Ballester"
Cuarta O prazo de recepción
dos onxma1s rematará o día 15
de outubro de 1990 Os traballos que non t1veran entrada
en dita data . na Sección de
Cultura e Deportes desta Deputac1ón, serán devoltos á súa
procedencia
Quinta O premio será discer nido por un xurado constituí·
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do na forma seguinte :
Presidente: O da Deputac1ón Provmc1al , ou Deputado
en quen delegue.
O Presidente da Comisión
de Cultura . Deportes e Benestar Social
Don Gonzalo Torrente Ballester. ou persoa na que delegue
Os críticos literanos dos suplementos de Cultura da Pren sa Nac10nal .
·
Un catedrático de Universidade
Un representante da Real
Academia Española .
Un representante da Real
Academia Galega .
Secretano. o da Corporación
ou persoa na que delegue, con
voz pero sm voto .
Sexta. O xurado actuará en
pleno , en sesión a ser posible
úmca. sendo necesario para
elo a asistencia da maioría dos
dous tercios dos seus membros
As súas dellberac1óns serán
secretas. Da súa reunión , ou
reumóns, levantarase a acta
correspondente. que extenderá o Secretario e autorizará
este co visto bo Presidente.
Un exemplar da acta do Xurado pasará a coñecemento da
Corporación na súa primeira
sesión plenaria
Sépmna O xurado non poderá
declarar deserto o Premio.
Octava . O fallo do xurado será
inapelable.
Unha vez e mitido e outorgado o Premio, se poderá proceder á retirada persoal de orixinais, durante o prazo dun

mes . Unha vez transcurrido
iste .prazo, os orixinais non reclamados serán destruidos .
Novena. A DepÚtación Provincial publicará como libro a
obra premiada e o autor percibirá a súa saida ó público , por
unha soa vez. unha cant1dade
equivalente ó 5% do valor sinalado para a venta ó público
da obra en tódolos seus exemplares 'impresos .
A Deputación terá os dereitos exclusivos sobre as dúas
primeiras edicións . O autor recuperará a propiedade da obra
ós cinco anos da súa publicación . En futuras edicións tarase constar que a obra tivo o
Premio Torrente Ballester e a
Entidade que realizou a súa
primeira edición.
As mesmas condicións rexi- 1
rán no caso de que se acordara a publicación de outra obra
finalista.
Décima . Estas bases se publicarán no Boletin Oficial da
Provmcia e nos xomais de
ma10r tirada da mesma.
Undécima. A participación
nesta convocatoria supón a
plena e total aceptación destas bases e a a bsoluta conforrrudade coas dec1sións do Xu rado, sin dereito a reclamación ou recurso.

•

Concurso de
Poesia Rosalia de
Castro

A Asociación Cultural Galega
Rosalia de Castro , de Cornellá ,
convoca o 4° concurso de poe-

sía , de tema libre; baixo as seguintes Bases:
1.- O poema estará escrito en
língua galega , e terá un máximo d~ cen versos e un mínimo
de trinta . Admitiranse conxuntos de poemas de temática
comun , sempre que non excedan dos cen versos.*! 2.- O
poema e nviarase en sobre sen
remite e sen indicación algunha referente á persoalidade do
autor , ao enderezo da Asociación , en Comellá (Barcelona).
Rua Federico Soler. núm. 71 .
Noutro sobre pecho figurará
exteriormente o primeiro verso
do poema e neste mesmo sobre constará o nome e enderezo do autor .
3 .- Os poemas deberán ser enviados por triplicado a ntes do
día 10 de Setembro do 1990.
4. - A Asociación Rosalia de
Castro nomeará a Xurado en- tre persoalidades relevantes
da criación e da crítica.
5. - Os prémios fallaranse nas
xornadas culturais a celebrar
no mes de Outubro de 1990 .
Os poemas premiados serán
editados pola Asociación na
forma e no lugar que estime
conveniente . Unha vez publicados , quedan de novo en
propriedade e libre disposi ción do autor para incluilos en
libros ou escolmas.
6.- Os premiso consistirán: 1.0
prémio : 50.000 pta-.; 2° prémio : 30.000 pta.; 3° prémio:
20 .000 pta .
.
7.- Os prémios serán entregados na Asociación Cultural
8.- Non se-devolverán os orixinais .

•

M. BERTOJO/A CORUÑA

Esta semana pasada recuperouse unha nova praza na cidade , a Praza do Humor. Todos os fitos e nomes próprios
no mundo da risa se deron
cita de man doutro humorista :
Xiro . As pedras tamén rin'. ide
e veredes , á contada maza de
Escudero e outros canteirosescultores .
·
A oferta plástica esta semana rexista novas de interese :
Na galeria Vediart (Xoán Canaleja , 33), tedes a un numeroso colectivo de bons e xa ve. teranos pintores: Arnáiz, F.
· Criado, Muiño, Garéía Gesto, Prego, Pepe Galán,
Quintana e Xurxo Chao.
Tedes até o 30 de Xullo para
velos . En Soloarte (A\ida. Arteixo, 15) . tamén até o 30, tecles a Luís Feito; e, na galería
Obelisco (Real. 59-1 º) , tedes
obra de Kaydeda até o 25
deste mesmo mes . Por se fose
pouco, apreséntase no Kiosko
Alfonso unha potente exposición co máis novo da plástica
española contemporánea : desde Tápies a Barceló. Que decides?
Outra nova agora ; relacionada co mundo d as editoriais:
neste fin de semana apresentouse a Editorial do Curnio. O
seu director é . Carlos Blanco·
Yáñez.
O que si sabemos xa moi
ben é ;que irnos ter un verá.11
do máls movido, asi literalmente , e a música é a auténtica protagonista. Vai vir Prince, nada menos! O dia concreto está ainda por confirmar,
coa certidume, non obstante,
de é que un acto máis no marco das festas da cidade no
mes de Agosto : un macroconcerto á beira do mar. Suxerente, non si? Na canteira local é de destacar a apresentación recente, con disco e todo ,
do grupo de coüntry- rock Colorado, e a marcha ascendente dun grupo moi peculiar do
bairro de Monte Alto Os Diplomáticos. Tedes que ouvi-·

Unha viaxe de 14 días que inclúe unha semana de navegación en antigos veleiros, 4 noites de hotel en Amsterdam e transporté 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 cic loturista de 13 días por Holanda incluindo a bici,
aloxamento en campings, media pensión e transporte en
autocar. ·
Saídas: 1 e 18 de Xullo: 1 e 16 de Agosto; 1 de Septembro.
Precio: '69.000 pts. en Xullo e Septembro: 74. 000 pts.
en Agosto.
TURQUIA: DE ESTAMBUL Á CAPADOCIA

Vó até Estambul e recorrido de 15 días por Bursa, Efeso,
Kusadasi, Egridir, ·Capado.cia,. Ankara, Mar Negro. O aloxamento é en hoteis, en habitacións óobles e o transpor·te en autocar.
·
Saídas: 29 de Xuño; 13 e 27 de Xullo: 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

M.C./COMPOSTELA

1

Rodolfo e máis Gabino andan a voltas cun proxecto de
criación dunha Editora "para
que saian publicacións. Porque , cóidamos . que hai maté ria prima suficiente para facer
incluso uns cartiños". De momento , a Libreria Vetusta
forma parte xa do entretemento dalguns que, aproveitando
os tempos mortos , meten-se
dentro para argallar polas estanterías, agardando atopar a
obra curiosa. Vetusta, adicase ao libro d e ocasión.

~OS .

Están xa convocados os
cursos da Universidad Internacional
Menéndez
Pelayo
(UIM_P) na Coruña, estacte ao
tanto, xa que o programa de
animación cultural .que organi-·
zan simultaneamente coas ·actividades académicas, soe ser
moi interesante e cheo d e
boas surpresas.
"Obrigade aos homes a recostarse durante dias e dias:
as camas terian éxito aí onde
as guerras e os eslógans teñen
errado . Pois as operacións do
Tédio sobrepasan en eficácia
ás das armas e as ideoloxias ".
Foi Emil Cioran quen o dixo.
E ben dito está. Asi que xa o
sabedes , agora que ternos o
verán emiba: o Jeito é o de
menos, se cumpre a función
prevista. Até logo, unha aperta.
O

ruta por Delhi, Puskar, Jaipur, Jaisalmer, Agra, Benarés ,
Bombay, e en Nepal, Pokhara e Kathmandú. Aloxamento
en hoteis .
·
EN VELEIRO POLOS MARES DE HOLANDA

•

O Rincón é. talvez , o lugar
onde mais m istura pode un
atopar co:mendo e bebendo. É
dicer tal, non é dicer nada,
aparentemente . Mais , no feito,
trata-se dun rincón, recanto,
ao que para achegarse, ou ):len
topa-se co nariz porque caiulle un peso cara á esquerda,
xusto no sitio no que so acha
a pizarra co menu, e baixa-se
a pillalo, ou ten q_ue ir cara ali
levado pala man dun alguén
ao que tamén levaron en volandas seguindo a cadea misteriosa pero máxica.
Roberto, que é u nha boa
persoa e ademáis amósao na
sua faciana , serve os platos
máis baratos da rexión . Ensaladilla, a cento cincuenta. tapas, un pouquiño máis . Cocido , trescentas. E así. ·,
Andou pola Arxentina. E
fala dous idiomas, e ás veces
tres . O galego, cosque o talan.
O español cos xiros próprios
de Buepos Aires, cos seus tillos e netas. criados alá. E o
español, castellano , cando lle
xurde dun xeito repentino .

A Asociación Cultural Cidade Vella , despois da orga-

nización da I Mostra de Música Foil<. áchase traballando en
novos proxectos coa teima
sempre , de revitalizar a zon~
vella da cidade. De momento
teñen na imprenta a novel~
gañadora do II Prémio de Narrativa, que segundo contou o
autor, trata-se "dun bicho que
come o papel. Como desfacerse das moreas de papeis cando son inúteis? Pois. se hai alguen axeitado é un monstro".
O negativo. Ises seres que pululan, dia e noite , polas rúas e
prazas. Violentos . Enfrentados
co mundo. Con eles mesmos O

INDONE~IA

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro.
Precio: 289.000 pts.

Saídas: Tódolos meses de Xullo a Novembro .
Precio: 226.000 pts.

KENIA

PERÚ E BOLIVIA

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro.
Precio: 285.000 pts.

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro .
Precio: 272.000 pts.

FILIPINAS

EXIPTO E XORDANIA

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro.
Precio: 198.000 pts.
SIRIA E XORDANIA

Sa!das: 15 días. De Agosto a Outubro.
Precio: 183.000 pts.

"'

Saídas: 1 mes. De Agosto a Outubro.
Precio: 265poo pts.

E ademais ... Grecia, Yugoslavia, Escandinavia, Arxelia,
Marrocos, Senegal-Mali, Pakistán, A Ruta da Seda, Tibet , Australia, Cuba, México-Guatemala, ColombiaEcuador, trekki ngs polos Alpes , Ladakh, Annapurnas,
Everest, Cordilleira Blanca de Perú.
Solicita o noso Boletín de Viaxes de Verano-90 .

afüsuz
CLUB DE VIAJEROS

Rondo de Sont Pere, 11. 6• 3o.· 08010·Borcelono · Tlf.: 302 50 81
Lede~mo,l 1· izqdo·48001-Bilboo·Tlfs.: 424 42 65-424 22 15
Rodriguez Son Pedí?, 2.0f. 1202·28üi5·Modrid ·Tlf~. : 4451145

TRES EN RAIA

BAIXA
G. LUCA DE TENA

raia unha marcada vocación
de actor secundário de Hollywood, de Peter Lorre da vida
chegado polo esforzo calado de levar
emparedados a Nerón ou , se cadraba, de lle poñer o ventilador a toda
pastilla a Lawrence de Arabia para
que apareoose heroico contra o sirocco.
Quen comia os emparedados e
non deixaba nen a proba era o seu
amigo Manuel Fraga. El era subsecretário de Información e Turismo
pero mandábase pasar un lápiz bermello sobre o próprio nome, cando a
censura. Non queria aparecer na nómina da Ditadura pero despois foi
pentaministro da Presidéncia, de
Xustícia, de Censura e de Cultura.
Estivo no consello de ministros que
asinou as penas de morte de Hoyo
de Manzanares pero trataba de dar
sempre a impresión de que aquela
película con mal empresário, mal público e piares actores non era a que
el queria rodar.
Agora, cando se apagaron as luces
do cine da Ditadura, resultou ser
moito máis conserva do que xuraba
aos amigos con complicidade apenas clandestina.
A sua grande aportación ao mundo
da política madrileña foí esa solemne
parvada de que os galegas teñen vocación de non deixar ver se suben ou
baixan unha escada. Conservou a
habilidade diplomática de saber deítar unha ameaza de denúncia nos
diários o emisoras que trataban de
retratalo cando baixaba ou subia. No
escándalo Grovelán aparecia como
presidente do consello de administración, pero non chegara a tomar
posesión do cargo.
Agora o seu nome aparece en todos os papeis como actor secundário na empresa CIEISA de Celso Barreiros. A Barreiros acúsano de traficar narcóticos con Laureano Oubiña
e din que ten como conselleiros no
seu negócio á filla de Franco e a Manuel Benítez, El Cordobés.
Pero o que levaba os emparedados chamábase Pio Cabanillas. Nesta película é víctima da sua própria
afición polos aforismos e o respeitábel xa sabe se sube ou baixa as esD
cadas.

T

Manuel ·Rivas
'Os escritores deben ser máis audaces'
•

MANUEL VEIGA

e

al é o secreto do seu éxito? Porque non faí máis .que publicar libros, levar prémios, escrebír en
todos os periódicos, conceder entrevistas, recebir boas críticas, despertar envexas ...
Son conscente do efímero destas causas.
Teño a intuición de que estou demasiado
visto e vou intentar desaparecer unha~
temporada.

.-

Pero encontrou unha clave especial?
Non concibo a literatura, nen a vida como
unha carreira. Procuro non crerme nada.
Non teño sensación de éxito, porque entre
outras cousas a miña__ vída segue a ser a
de sempre e cada vez gaño menos ...

aquí ainda non toléaron e conservan a sua
mirada ecopacifista. O futuro depende da
firmeza e da intelixéncia con que as defendamos.
Seguindo coas vacas, pero pasando á literatura, a sua obra Un millón de vacas
é un libro premiado, traducido -dentro
do pouco que se traduce- e convocou
unha récoa de opinións favorábeis. Para
vostede, como áutor, que representa,
unha obra mestra, unha obra menor, un
pasatempo?
Téñoo por moíto máis sérío e trascendente do que se ten dito sobre el.
Pero dentro d~s suas espectativas que
ven a significar? ·
Para min foi unha desinibición. Comprendo que pode ser interpretado, nunha primeira lectura, como unha literatura fácil, .
feíta coa pretensión de que resultase facilmente dixeríbel. Pero non foi, en absoluto,
un exercício doado. Tiven que vivir un xiro
copernicano na conceición da miña literatura, pero sentinme vítalmente cómodo.
Por que Nengun cisne (título do seu último poemário)?
É unha espécie de manífesto. Non quixera
facer unha afirmación de realismo tosco. ·
Quera dicer que entendo que na literatura
dos cancioneiros se fale de cervos, porque os vian e facian, através diso, unha
metáfora do amor. Pero creo que o último
cisne que trouxeron a Galiza comímonolo.

En Madrid nunca se lle prestou demasiada importáncia aos escritores galegos.
Vostede é unha excepción.
Seguramente influen factores paralelos,
certas relacións profesíonaís, ter unha
proxecíón como xornalista nun momento
determinado. Pero, en todo caso, non
teño nengun prexuício. Unha das causas
que haí que acadar en Galiza é un coñecemento cara afora e fórmulas de relación
e intercámbio.
"É increibel, sinala, que non se coñeza
por aí a Rafael Dieste, a un Blanco Amor ...
A idea da literatura galega segue a ser de
clichés. Cando fas algo dínche que saes
Tal como o di parece un intento de dedo ruralismo, como se aqui estiveramos
fendér a poesía social, pero cubríndose
.. ainda superando etapas que eles xa teñen
as costas, para non recebir os impropésolucionado nos libros de texto, como
rios que últimamente se lle destinan as
~ pa~e da história".
actitudes de tipo realista ou social.
Para o autor de Galicia, el bonsai atlánticQ, a autonomía ou o recoñecemento de ' Unha das fontes das que bebin -e vivin,
realidades diferenciadas, existen máis no
mesmo con gran emoción- foi a poesía
papel que na prátíca. Esa seria "unha das
social. Lembro a .primeira ve?- que tiven
maiores paradoxas actuais".
· nas mans a Celaya, cando talaba dos mineiros, do mundo do traballo que era o
Vacas
meu círculo e o mesmo cando lin a Celso
Emílio. Non renego diso. Pero creo que
Foi ás mobilizacións do leite?
hai moi pouca orixinalidade á hora de etiConfeso que fun incoerente, pero simpati.quetar a literatura. A galega, por exemplo,
cei con eles. Ponme que me considero afiparece que só se pode clasificar en rural
liado das Comisións Labregas.
·f"
ou urbana.
A CE sacrificou nos últimos anos tres miA literatura, para Rivas, é un exercício
llóns de vacas. Que futuro lle quedan ás
soberano. "Cando escribo, síntome un
nosas?
Deus, pero non un Deus prepotente. Hai
Estou convencido de que a vaca galega
que sentarse con absoluta honestidade
ten todo o futuro por diante. Polo menos
ante o papel en branca. O mundo está por

facer e es ti quen ten que producir o estoupido".
.
"O drama do que se entendeu por poesía social durante moito tempo, engade, é
que tiña un carácter subalterno. E a literatura debe ser médio e fin, 1lon pode ser
só un instrumento".

A orfandade do escritor ·
A Manuel Rivas weocúpalle a orfandade
do escritor. "Nas listas da seguridade social non existe a categoría de escritor, ainda que si hai todas as categorías, desde
toureiros a banderilleiros. Eu tiven que me
apontar en actividades diversas. lsto debe
ter que ver con esa posíbel supresión da
literatura como asignatura".
"Creo que hai que ser máis audaz, en
xeral, afirma tamén. Hai unha falta de risco, un acomodamento entre os escritores.
E creo que é un dos problem_as da sociedade galega. Existe a obsesión de estar
primeiro seguro e logo escrebir. Eu son
moi botado para adiante, fun demasiado
nómada moitas veces. Pero hai que apostar máis. Nunca entendin que houbese
tántos pintores dispostos a vivir da sua
profisión e tan poucos escritores. Pódese
vivir con te e con pastas e para iso non
fan falla tantos cartas".
Escribeu un libro, Galicia, el bonsai
atlántico, destinado a explicarlle algo do
que . era Gal iza aos non galegas. Como
ven en Madrid a Galiza?
Están a cabalo da imaxe do balneário,
pero descolocados. Téñennos por unha
periféria exótica e difícil de ubicar. Cataluña e Euskadi encaixan, positiva ou negativamente, no seu mapa cartesiano, pero
non hai un lugar para nós. lso non é malo.
O desconcerto supera unha categoria anterior de menosprécio.
E vóstede que pensa de Galiza?
Este país ten unha persoalidade moíto
máis marcada que outros. Creo, xa que
estamos nos mundíais, que haí que praticar máis o xogo ofensivo.
Que opina do feito de- que os galegas
vaian ás libreirias a mercar os libros que
recomenda El País?
É que os xornais galegas non tran crítica
de libros . .
E que lle parece a prensa en Galiza?
Que en vez de mirar o poder para a prensa, é a prensa a que mira para o poder. D

VbLVER AO REGO

E

n Bulgária e Roménia non valeron as eleicións. Os anteriores governantes cometeron
múltiples abusos, inaceitábeis nunha
democrácia: aproveitaron as estruturas de poder, presionarori á xente
nas zonas rurais, conduciron en automóbil a alguns cidadáns a yotar e
utilizaron no seu beneficio os meios
de comunicación.
Pero non foí o KGB o artífice de
todo isto. Foron Guiña e Vitorino, disfarzados de comunistas.
D

