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F; Carballo: 'O
!povo galego ·está
·a recuperar a ·.
confianza en.si
mesmo'
Presidente, durante moitos anos,
da A.C. de Vigo, conferenciante,
funda9or de meios de 1comunicación como
En<;rucillada, lrimia ou A NOSA
rERRA, sendo presidente do
Consello ··de Administración da
empresa editora deste ·
semanário, estivo sempr~ onde .
se requeria a sua preséncia .
renunciando agostos personais
en pro dun traballo colectivo, ·
con duas ideas claras e fixas: a
· · de traballar desde· a base e a de
que non se pode ser Jibre nun
povo que non sexa libre.
· ~
(Páx. 1_1-12-13)

Celb/
amplia ·ª
\' produ~ión

de celulosa en .
Figueira de Foz·
A transnacional sueca Stora
Kopparbergs Bt?rglags,
accionista maioritária de Euro- ·
Galicia Forestal, qtJe ten
solicitado -ao Governo Central
permiso para instalar unha
fábrica de pasta Kraft en As
Pontes, investirá sesenta mil
niillóns de pesetas en·reformas
para {jobrar a produción da sua
fábrica de pasta Ce/u/ose da ·
Beíra Industrial, CELBI, na
viclñanza de Figueira da Foz.
(Páx. 7)

A f~lga frea a

-

·políti_
ca
reprivatizador.a .
de,Violeta Chamorro
O acordo alcanzado a folga
protagonizada por máis de 200
miL traballadores, fai calificado
de "realista e pragmático" e .
serviu para deter a primeira gran
ofensiva do governo contra as
conquistas revolucionárias.
.
(Páx. 1á)

·Romay Beccaria,
conselleiro de
agr~cultura, 'No
agro galego . '
sobra xente' ·
É o conselleiro de moda. Cara el
van as demandas.de solución
·dos problemas do sector lácteo,
.do cárnico, as protestas pola
·política forestal, pala
implantación de c~lulosas e
repovoación .con euéaliptos ..
..(P...áx.:..9)
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~- ESTE É O PRIMEIRO.DIÁ·DA PÁTRIA
QUE SE _
CELEBRA NO NOVO CLIMA EUROPEU

A ECLOSIÓN
_DOS NACIONALISMOS
os· cámbios ·dos últimos meses .abren para o· nacionalismo espectativas impensábeis
hai só un ario. A eclosión dos nacionalismos no.Leste e a perspectiva dunha
Europa Un.ida aproxíman a ·9onceición dunha Europa dos Pavos na que
.·
· Galiza preéisa, eón .urxencia, verse repr-esentada.
.
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ETNIAS

-E

POYOS ·
EUROPEUS

, A idea -de .pluralidade v~rteb~a . as conceicións que están a emerxer

O nac.ionéllismo .e a autodeterminación· deixan de ser
considerados alleos ao ámbito _europeu
MANUEL VEIGA

·Unha diferente receptividade cara ao feito nacional
,
COf'Beza a percebirse en todos os foros que nos rodean.
As raz.óns que nadonalismo como .ó galega veñen presentando para facerse ouvir,
hai.que·-suniar agora un novo contexto europeu, propiciado polos cámbios no Leste.
·A Europa dos doce ficou repentinamente obsoleta.

UN MUNDO -PLURAL;
MELLOR QUE UN UNIVERSÓ .UNIFORMADO
.,,: .

O uniyersalismo foi, como o progreso,
, ·.equiparación de nacionalismo con
sustituida por conceitos como o de
sinónimo de modernidadé.· Como utopías · tradicionalismo, atraso, etc, cualidades
multilateralidade. Lituánia, como Galiza,
aparentemente inatacábeis deixaron' tras si
todas elas, como se podia ver,
teñen direito a relacionarse non só cara· ao
. unha pegada contraditória. O universalismo
iñapropria9as para o cont~xto europeu,
Leste, senón tamén en direció'n ao Sul ou
foi a máscara da uniformización, do
despreciativamente reiterada desde. as
ao Norte. A evidénciada nosa com'unidade
esmagamento da pJuralidade cultural e,
tribunas da direita e tamén desde as de
de intereses con Portugal, poñamos por
demasiadas veces, do imperialismo. ó
certa esquerda sofreu unha forte
caso, foi até agora negada polos intereses
contestación pola emerxéncia dos feitos
progreso serviu de coartada ao ·deterioro
de anquilosados Estados que agora
nacionais no Leste.
da natureza e tamén ao espólio económico.
comezah a descuncharse desde dous
Estas· agresións foron máis flagrantes no
A forza con que estes feitos se ·
·
.polos: o da crecente internacionalización
terceiro mundo e ali foi onde, até hoxe,
manife~tan, amparada no recoñecemento
en determinadas esferas e o da
rexionalización doutras.
parecian gozar unicamente de xus~ificación da plurinacionalidade existente en certos
. Os Estados tenden irremisibelmente a
aefinicións como autodeterminación,
Estados socialistas, como a URSS, ·
perder compet$ncias neste fin de século e
defensa da identidade cultural etc.
Checoeslováquia ou· lugoeslávia, abre
.
Certo é ,que para iso, os Estados,
novas expecJativas para os que no Oeste . a·adaptarse a unha realidade até ·agora
· negada. A Europa dos Povos, que nunha
p•.opensos a considerar estabel aquela
taran relegados ate agora ao siléncio.
data nacional ·como o Día da Pátria de hai
configuración do mundo que os
· Esta influéncia é'.ainda máis manifesta ·
beneficiaba, houberori de verse
pota .súpeta posibilidade de que a Europa
só un ano semellaba unha utopía,
surprendid.os polos movimentos de encóntrase hoxe un pouco máis perta. ·
dos doce se deba convertir a prazo curto
liberación nacional desenvolvidos nos anos nur:iha Europa dos vihte ou dos vintecatro.·
Galiza ten sobradas e importantes rázóns,
50.e 60.
.
O universalismo enfocado desde o
nas que non é pr.éciso insistir agora, para .
. Agora, os cámbios inidados na URSS
prisma das grandes poténcias desaparecé
reclamar un novo marco .xurídico e politic9.
o sucedido ha Europa.do Leste extender) a para transformarse nunha conceición que ·
estatal e europeo no que desenvolverse. O
todo .o ámbito mundial e nomeadamente
para ser glol?al debe s.er plural. A política ·
ao europeo as razóns deste debate. A
~e áreas de infh.,!éncia _camiña a ser
ANOSATEBBA

e

Un veterano político como Manuel Fraga faciase eco, na última
reunión do grupo conservador do
Parlamento Europeo, celebrada
en Luxemburgo, da necesidade
de que Europa asuma a preséncia
das rexións.
As ideas conservadoras non
contradin a noción que Fraga tivo
e ten do Estado, máis a defensa
do rexionalismo a escala europea, feita polo presidente da Xunta, debe ser entendida como a
conciéncia da direción na que veñen os tempos, asi sexa para
frealos con fórmulas, como a re-

'~s coMPE-íENCIAS
CEDIDAS POLO
ESTADO Á-=-s--- -AUTONOMIAS SON
EMBARGADAS DE
NOVO PQLA-CE,---'-. _
ONDE SO TENEN VOZ

os

REPRESENTANTES
ESTATAIS' "

/
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.~ ~Q RACISMO EA

·. 'EUROPA, SEXA Óos
DOCE OU DOS
. VINTECATRO, ENTRA
EN CRISE XA NOS SEUS MOMENTOS
INICIAIS E APARECE
A POSIBILIDADE DE .
CONFIGURACIÓN
DUNHA EUROPA DOS
POVOS' ·

XENOFOBIA, COMO
AS LEISDE .
ESTRANXERIA~· __
EXISTEN NA EUROPA
POR PARTE DOS .
ESTADOS . .OS ·
:NACIONAUSMOS
ESTÁN EN CONTRA
DO RACISMO'

landa ou o d~ .Grécia que· nun
momento determinado desprén. .dese do império otomano e.
constitúese en nación". "Paraaóxicamente, engade, cando
nos irnos ac~rcando a unha _sociedade máis perfécionada, eses
casos _qu_edan ~en resolver''..

xional, máis aparentes que sustantivas_
Os nacionalismos das tres comunidades históricas veñen sinalando a contradición legal existente en terreos como o agrícola.
As competéncias cedidas polo
Estado ás autonomias son embargadas de novo polc;¡ CE, onde
só teñen voz os representantes
estata is.

Racismo e xenofóbia
Gafes son as ·ameazas que se ·
cernen soba¡J Europa? é a interrogante que se · plantexaba o
·ex-directm de El País, Juan Luis
Cébrian, nunha recente conferéncia impartida én Santiago. Na
sua opinión estas ameazas son
duas: "a aparitión con forza dos
nacionalismos .-alemán, li~uano e de paises~ da Europa central, ,, .
francés- todo isto misturado co
adubio do racismo e a· xenofóbia" e que-, como consecuéncia,
"éstá a alimentar . correntes-· neofascistas". A outra ameaza seria
"o fundamentalísmo".
"O · racismo e a xenofóbia,
como as leis de extramceir:ia,
existen.en Europa, por parte dos
Estados e de torzas · política~
que· nalguns Estados están governan'do, tara a povoación emigrante que ve·n traballar''' sinala
en c;;ontraposición Encarna Otero; para -quen os nacionalismos
"non. só-están en-eontra-do- ra--:cismo, ~enón que na própda
Coeseu se defiliiu que un dos
maiores movimentos de solidaridade debia e.stablecerse con esa
povoación traballadora que desenvolve empregos que normalmente os europeos non querén~
· pero que son un pontó importante no desenvolvimento económico".

Acordos pesqueiros, cuotas
lácteas ou políticas forestais son
determinadas en Bruxelas, coa
anuéncia de Madrid e sen que un
só representante galega poida ter
preséncia oficial .
A circunscripción eleitoral única
ao parlafl!ento europeo é unha
das relíquias -a outra é ter entrado na OTAN- instauradas
polo governo socialista, que as
novas circunstáncias chaman a
modificar.
Oficinas de representación
basca e catalana toron recentemente legalizadas pola CE e o catalán ven de ser recoñecido para
certos usos na Comunidade. En
Euskadi están a t er eco os debates propiciados por HB entorno a
un novo Estatuto que posibilitaria
a relación directa de Vitória con
Madrid e Bruxelas. En G~liza, o
BNG chama a todas as forzas nacionalistas a reclamar xuntas a
reforma do tratado de adesión á
Comunidade Europea.

'Tooo ISTO
PODERIA DEFINIR AO
NACIONALISMO
COMO A NOVA
ALTERNATIVA
GLOBAL NA
SOCIEDADE QUE
ESTÁ EMERXENDO'
"Os pavos rebrotan nun proceso imparabel, sinala o historiador
Xosé Luis Barreiro, pero por outra
parte os mecanismos de control
dos Estados vanse facer cada vez
máis fortes. Ás multinacionais interésalle un mercado sen fronteiras, mais, de optar, fariano polas
comunidades estatais que sintonizan cos seus intereses e nunca·
van propiciar un resurximento das
comunidades sen Estado".

. A crise da Europa dos

Doce
"É ce'rto que até agora asistimos
á Europa dos Estados, mais esta
Europa, sexa a.dos doce ou a dos
vintecatro, entra en crise xa nos
seus .momentos iniciais e aparece
a posibilidade de configuración
. dunha E~ropa dos Povos", ~inala
César Cunqueíro, membro da
Fundación Galiza de Estudos ln·
ternacionais. Esa Europa das nación~ : ·seria

Unha nova Europa
A . nova comunidade europea,
consecuéncia -da evolución da
A calda do muro abre as portas da nova Europa. A Acta Única quedou ~bsoleta antes d~ nacer,
Europa Oriental, debe ter en .
·cooperación entre ·0 s pÓvos", si- conta tamén cámbios como "o
coerente, afirma Cuhqueiro, "con
nala tamén. No me~mo sentido, proceso de incorporación de potendéncias profundas que hoxe
9esaparecerian
tamén
".as vos, como os Bálticos,. á Comuatravesan o vello continente, ás
NACIONAUSMOS DO
ameazas de guerra que tivo Eu- nidade ou de nacións como
que alcanzaria a explicar e dar
LESTE EUROPEU SON ..ropa no pasado", lembra Encar- Ucránia .ou Rúsia que, pertensat1sfación".
na Otero.
· cendo á Unión Soviética, pola
PROGRESISTAS'
"O modelo liberal-capitalista sua condición de europeas terán
O nacionalismo como
unicamente deu · resposta a un unha relación coa Comunidade",
alternativa global
_tipo de nacionalismo estatal, sinala César Cunqueir.o'.
"Analisando os nacionalismos
pero foi incapaz·de solucionar as
O próprio procesó de constru- :
do Leste europeu é de observar Europa plurinacional, un
demandas dos pavos sen Esta-· .ción de Europa xenera, na sua .
que todos eles son progresistas, tema pe_
n dente
do . .Este é un tema pendente. A . opinión, "unha dinámica de peré dicer que nacen para conse- _Sucesos como os do ·Leste pro- resposta que se lle aeu foi" -de da de -soberania, ae esmoreciguir un desenvolvimento -das li- · ducen sempre "relacións de sim- tipo militarista ou uniformizado- mento deses socalcos. ·interméberdades colectivas e indivi- patia", sinala, Xosé Ramón Ba- .ra", sinala Xosé Ramón Barreiro,
dios que son os Estados-Plwina- duais", sinala Encarna Otero, re- rreiro. Unha Europa que se pen- quen sen ·embargo lembra ati- _ cionais 'da ~uropa Oci~~tal". .
presentante do BNG na Gonfe- saba xa absolutamente domésti- tude~ diférentes río ~éculo pasaEsta Europa das nac1ons sena
réncia de Nacións sen Estado de -·cada e equilibrada ve o agramar do: ''.o caso dos Paises Baixos · compatíbel "con pro~esos e- me-·
E.uropa que re9entemente se c::e- d~stes fenómenos. Desee Galiza _que deron orixe a Bélxici:Ce Ho- canismos de agrupamento rexional (cor.no o caso balcánico, es·
e outras partes do Estado éntralebrou en Barcelona.
-candinavo; ibérico ... ), co mante" A d~fensa de relacións eco- se en sintonía e o nacionalismo
mento, temporal ou definitivo,
nómicas en igoaldad~, a posta vese potenciado."
: '
dos vellos Estados con ·fines lien marcha.da riqueza cultural de·
· A "necesidade dunha nova camitados de- coordinación e co
.cada povo, a realización e.orno ·munidade europea"' ponse de
recoñecimento de rex.ións caepersoas sen domJnío dun sexo e inanifesto como consecuéncia
' rentes desde un ponto de vista
a defensa do .médio natural, es- "da .entrada na comu.nidade de ~c· ROACIA OU
·
. económico".
tán compendiados ·nos .niovi- estados plurinacionafa en pro_ "A Europa dos Povos é a Eur:nentos nacionais e isto é o que-.--tunda crise de identidade",. afir- E.SLOVÉNJA ropa da . fragmentación, sinala'
vai permitir unha Europa diferen-= ma Cunqueiro. "Croácia ou Eslo- - PODER.IAN ESTAR NA
Cunqueiro. Fragmentación do
te e unhas relacións diferentes vénia p0derian estar na COm!:Jni- COMUNIDADE SEN A
- . poqer en múltiples círculos inexCO SµI", engade a representante dade, afirma, sen a mediación
tricabelmente. imbricados". Esta
nacionalista, Todo isto poderiá do Estado iug9eslavo".
· MEDIACIÓN DO
-fragmentaCión seria a que podefinir ao nacionalismo como a:
A formulaéión de novas cenáESTADO O
. tenciaria a: "coeréncia e eficácia
nova· alternativa gl.obal na socia- rios en Europa "seria' desexábel
·IUGOESLAVO'
do conxunto",
O
·dade que est~ emer>cend~.
na medida en que xera paZ e
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·pavos NA CASA COMUN
•

•

•

AURE4 ARGEMI

Xa está na rua a Declaración Universal de 1990, dia da ap'robación, en Barcelona, ·. d~ Europa; u~ha· data histórica.

dade de todos os seres humanos .e dos
dos · Direitos · Colectivos dos .. Pavos. Foi do Documento destinado a servir de novo. - Unha Declaración como a asumida era povos, relación ·coa que cada persoa se
élSinada polos participantes ·. na Segµnda códice de ref~réhcias e' lindeiros para en- agardada desde hai tempo; polo menos jdentifica e afirma pertencer, e do princíCimera da Confederación de Nacións sen camiñar as conductas comuns enf9cadas entre .as múltiples organizacións políticas, 1 pio da diferéncia entendida como elemenEstado de Europa (CÓNSEU), após cte ter cara a construción· dunha sociedade máis sindicais, cívicas e cultürais que fixeron to esencial para explicar, respetar e prosuprimido a palabra Ocidental -€1Ue figura- ·xusta, .será para os n:iembros da CON- p0síbel a CONSEU_, unha plataforma aber- mover a mesma igoaldade. Dos principios
ba na primeira Cume. O dia 27 de ·Maio SEU; ·ch~gados do~ máis diversos pontos ta de reflexión e diálogo entre as forzas.. que 'tundan e haberian de inspirar 'as nor. vivas das Nacións sen Estado do noso mativas para a realización da democrácia,
Continente. Pero .non semente era espera- interpretad.a esta como a mellor forma de
da polos grupos e .movimentos máis sen- : construir a convivéncia sobre ~ base da
síbeis á ·temática dos .direitos colectivos. igoaldade individual e colectiva, no doble
A Declaración intenta respostar tamen ás sentido exposto. A nova Declaración de. lagoas existentes no direito internacíoaal, núncia, no apartado dos Considerados,
no terreo da concreción e desenvolvimen- as- divisións arbitrárias e contrárias aos
to dos direitos- colectivos dos povos, la- · princípios mencionados e, através do artigóas moito máis_notábeis se as compara- cu'lado da Declaración propriamente dita,
mos coas que hai dentro do campo dos intenta dar vias de .solución a pautas para
dlreitos ~umáns tndividuais, Nese sentido, resolver os problemas pendentes no ám.·a nova Declaración é unha proposta dirixi- bito dos direitos humanos colectivos. Unida toda a sociedade, a quen pode inte- camente as disposicións transitórias, conresar como aportación para tomar máis tinxentes, indican que os povos marxinaconciencia duns direitos no tidos en canta dos teñen direito a recuperar ou a obter o
dabondo e actuar en consecuéncia.
recoñecimento e o exercício dos direitos
que lles pertencen, tal e como foron articulados, mediante os mecanismos institucionais, cando sexan posíbeis, ou a resisténcla, · na sua plural interpretación comunmente admitida (tomando a palabra
DECLARACION INTENTA resisténcia no sentido dado, por exemplo,
contra o nazismo, o fascisRESPOSTAR TAMEN ÁS ámoresisténcia
ou outros tipos de constrinción que
LAGOAS EXISTENTES NO
proiben ou impiden o desenvolvemento
dos direitos colectivos).
DIREITO INTERNACIONAL,

a

'/1..

NO TERREO DA
CONCRECIÓN E
.DESENVOLVIMENTO DOS
DIRl=ITOS DOS POVOS'

A Conseu abriuse

ao~ Paises .dÓ Leste. Na fot~rafia V"ltautas Landsbergis; pr.esidente _de Utuénia.

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS SJ\.
ABOSI. TB1l1lK

.

.

', •

I

"'fal én resumo, a filosofía da nova Declaración. É inovadora, nalguns aspectos,
particularmente na distinción de termos,
e esta arraigada no progreso da concien- ciacións humana sobre o contido e o alcance dos direitos humans. Á luz, precisamente, dos direitos colectivos -:segun• do sinala a Declaración- os direitos hu, A riova Declaración inscrébese na longa
manos individuais adquiren unha nova ditraxectória doutras declaracións, institumensión.
"cionais ou non, relacionadas cos direitos
-: dos povos, sintetízaas e ordénaas, e, ao
Será, desde agora, responsabilidade de
mesmo tempo, insire os direitos axeitados
que proveñen da chamada nova xenera- quen asinaron a Declaración Universal
-ción dos direitos humanos. Coa peculiari- dos Direitos Colectivos dos Povos e das
dade- de que, por primeira vez, circunscré- organizacións que representaban, difunbese a ·noción povo,-definíndoa intrinseca- dila e comentala para que vaia penetranníente en cánto realidade humana, diná- do na opinión pública e nas instáncias inmica e diferencial doutros conceitos que - temacionais competentes. Unha tarefa
aparecen na gran maiorja de declaracións que esixe esforzos e dedicación, ante o
· paraletas. Os direitos dos povos son, asi, nível de alineación e desinformación existratados autonom~ente. Porque ao mis- tentes sobre o que son os direitos colectiturarse . con outros termos, po~ exemplo, vos dos povos, pero que, polos obxecticon Estado ou l\4inoria, os máis frecuentes vos que persegue a nova Declaración,
. en declaracións semellantes, os direitos paga a pena facer. Particularmente nos
dqs pavos quedan distorsionados ou per- tempos que corren, cando soplan os venxu9icados. Como o proba o feito da pervi- to~ que conmoven o panorama político,
véncia de situacións inxustas e de catego- social, económico e cultural de Europa (e
. rias discriminatórias entre uns povos su- do mundo) e ternos entrado nun periodo
periores, confundidos cos Estados, e uns de búsqueda sobre as prioridades que
povos Inferiores, desposeidos, pois, duns deben darse á edificación da casa comun
·direitos que pertencen a todos os povos, europea: para que esta sexa verdadeira e
igoalmente obra de todos os europeos,
confundidos coas Minorias.
das personas e os pavos que forman o
O
Para superar ·estas situacióris e ca~ego tecido humano do noso continente.
rias, a nova· Declaración vertébrase ao re- Aureli Argemi Secretário Xeral do CIEMEN e forma
dor de dous eixos: do princípio de igoal- parte da equipa técnica da CONSEU.

Por acordo ·da Xunta Xeral
de Accionistas a.ampliación
d~ ~pital aprobada·o 25 de
Febreiro.do 1989 pechar~se o
próxllntr26- de Xullo do . ·
. '1990.
Nestes .momentos están a
.disposición dos interesados as
última~ 90 accións ._ nominfils

de 5. 000 pe~etas ·con prima
de 2.500 pesetas para os non
acdonistas.
Pará·.máis información .
Tfuo ..(986) 43' 38 30
pu no tradicional
posto do Dia da Pátria

• En Malpica protestan ·antes de aprobar?e a revisión urbatiística-(Páx.6)
•o verán ·de Viveiro (Páx .. 8) •A CIG apresentouse internacionalmente (Páx. 8)
• Primeiro parqué natural de caraca.is (Páx. 1O) • Entrevista co respon~ábel daF SM· na Europa:(Páx. 1-4.;.15)
,-

25 DE XULLO
O PSG-EG farao en solitário

Tres manifestacións en
•

COmpost~la

marcha contra a base militar nordeamericana- instalada na -peninsula de Bares , a prol -da paz e
contra a OTAN, se celebrou dacordo coa corivocatória da Coordenadora Nacional de Organizacións Pacifistas (CONOP) q~e
este ano .reuniu a ·rriais de trescentas persoas.

ALFONSO EIRÉ

As navidades máis
importantes da celebración
do Dia da Pátria deste ano
son a asunción por parte
do PNG-PG do Proxecto
Comun do BNG, lanzado
precisamente hai dous
anos na Praza da Quintana
e rubricado o ano pasado,
o que leva ao partido
liderado por Rodríguez
Peña a manifestarse co
Bloque Nacionalista
Galega, no que se
presume como o comezo
dun calendário de traballo
conxunto. Por outra banda
as organízacións
independentistas galegas
FPG e APU chegaron a un
acordo coas organizacións
da esquerda estatal LCR,
PCE-ML e PCPG para
mobilizárense unidos. O
PSG-EG, pala sua banda,
manifestarase en solitário.
A situación actual da Galiza leva
a que a celebración do Día da
Pátria sexa o trinque onde se
mostra o nacionalismo coas suas
tendéncias, co seu potencial e
coas direcións a seguir; evidéncianse discrepáncias pero tamén
pontos de encentro.
Este ano a novídade estriba na
preséncia do PNG-PG na manifestación, xunto ao BNG e, ademaís, en pé de igualdade.
Foi o partido liderado por Rodríguez Peña o único en contestar, e ademais afirmativamente,
ao documento apresentado pola
frente nacionalista que tiña como
eixo básico a unidade de acción
entre os nacionalistas para facerlle frente á actual situación, derivada da politica do Estado español e das directrices da CEE, e
conseguir a renegociación do
tratado ou, no seu defecto, a saída do Mercado Comun.
Era a concreción do, Proxecto
Comun, apresentado publicamente dous anos antes nesta
mesma celebración, que o PNGPG asumia despois do seü congreso:Nun documento conxunto
BNG e PNG-PG afirman que este
é o primeiro paso cara un calendário de traballo conxunto que
pretenden · que desemboque
nunha unidade de acción e que
moi ben pode ir cara a ampliación da frente nacionalista, ainda
que non parece que sexa a prazo
curto. Hai que ter en conta que
o BNG sempre tivo o 25 de Xullo
como unha data na que explicitar
claramente a sua política e aquelas veces que convocou con outras f9rmacións, co tempo chegOuse a acordos significativos.
Na· Praza da Quintana, na. que
é presurpíbel que este ano non
podan entrar todos os manifestantes, rriália a que a TVG qu.edou en deixar todo expedito des-

• Manifestación contra a ·
base norteamericana de
Bares. Unha nova edicion da

Os participantes na marcha
xuntáronse primeiro na vita de
· Bares na q1::.1e celebraron unha
manifestación e a continuación
dirixironse base nordeamericana que estaba acordonada por
patrullas da Garda Civil. Ao pe
das reixas corearon consignas .
contra a OTAN e.as bases e esixiron que se· ·librase ao país de ·
armas e recintos militares.

a

· · Despois da manifestacióñ ce- ·
lebroüse unha festa anti-militaris- ·
.ta na campa· dé Bares.
O

• o nacionalismo con talante integrador na Universidade. ·Na toma de posesión
como Rector da Universidade de
Compostela, Ramón Villares fixo
un discurso integrador cara a co.. munidaqe universitária, institucional nas suas ofertas de servício, político na promesa d~ en_raizamento na sociedade galega
e apostar:1do polo futuro tanto na
configuración dun Novo Sistema
Universitário Galego, como para
proxectar a institución galega no
concerto universitário europeu.

A cirefnónia na que tamen pro~
Constitución tentan perpetuar a torino Núñez,. algo que non ve
meteron os seus cargos os comopresión dos povos, negando as con bons ollos M. Fraga.
poñentes da, equipa reitoral (alsuas aspiracións nacionais" e
Precisamente o Presidente da
que este é o momento " para Xunta declarou que, e~te é¡lno, - guns puxeron garabata . por priconquerir aunar esforzos e von- haberá por primeira vez unha ce- ·meira .vez na sua vida) foi das
tades cara dar -un ha resposta lebración oficial do Día de Gali- . máis conéorridas que se recorque xere alternativas de soJu- cía, pero no seu gabihete de dan, estando presentes todas as
ción, frente aos que consideran prensa non puderon indicarnos autoridades, entre elas o Presidente da Xunta qüe. abriu e pea nosa nación ao servizo de inte- en que ia consistir_"por estarse
chou ·o acto. Villares Paz fixo finreses económicos", reclamando ainda estudando".
·
capé no simbo,lismo do .acto
o direito de autodeterminación.
A que x~ éstá confirmada é
"porque nos atopamos perante
Precisamente tamén o PSG- . unha declaración .iAstitucional
unha verdadeira encrucillada hisEG enarbola este ano a bandeira .coa que se dirixirá aos ga_legos
tórrca"
e afirmou que "as espeda autodeterminación para con- através da TVG aquela nies_
ma
ranzas moito· tempo adiadas
vocar este Dia da Pátria.
.
noite do 24 de Xullo.
agardan .facer n:~alidade vellas
A sua manifestación sairá .da
utopías".
Praza do Toural
12 do meio_dia e rematará en Santo Domin- ·t=estivais nos concellos
go de Bonaval, onde farán ta- Os concellos rexidos polo BNG
mén unha oferenda a Castelao. · tamén están a· celebrar nestas
A palabra autodeterminación semanas o Dia da Pátria.. Na
antecédena no lema cun chama- maioria deles tiveron lugar festi~
rriento á converxéncia porque vais de música de grupos gale- _
Galícia o necesita, convidando gos de todas os estilos. Tamén
aos seus compañeiros de candi:- realizaron chamarñentos_ públi_· Autodeterminación
datura ás eleicións europeas na cos á participación e a sacar
Asamblea do Povo · Unido e coalición Esquerda dos Povos á bandeiras galegas (!OS balcóns
Frente Popular Galega, pasando . c_elebración:
asi como diversos actos cultupor: alto as suas diferéncias esrais.
tratéxicas que os levou á ruptura
As ceñtrais sindicais INTG e
hai -algo máis 'dun ano, firmaron ·celebración , ·
CXTG fixeron chamamentos púRamón Villares
un _manifesto conxuntamente institucion·a1
blicos á pa~icipadón nas distin- ,
coa LCR, PCE-· ML e PCPG, e Pola sua .banda Coalición Gale- . tas convocatórias anunciadas.
.Para rematar afirmou que pre- concorrerán conxuntamente a· ga, como xa- é. tradicional, non
Resaltar tamén que por pri- ten de que a sua equipa . de gounha manife~tación que p'artirá á terá celebración especial.
meira vez o Dia da Pátria non
verno ós xulguen non só pola .
1- da Atameda para rematar no
Quen ten · pensado, segundq leva engadido o de. galega, na sua xestíón, sehón ·tamén "polo
Toural.
.
fontes -extta-oficiais, tirar · un ha . convocatória do BNG, por consentir e o estilo de actuación que .
Estas formacións : pólíti<;as
siderar que é óbvio; pois só exisd~claración institucional, como
inspiran o noso paso polo reiteafirman que 6 ·"Estatuto e a · Presidente do Parlamento, é Vi- te unha só -Pátria.
O
rado".
O
pois da sua festa aniversário, os
catre líderes que cerrarán o acto,
adiantarán, sen dúbida, os vieiros polos que pretenden que discorra a sua acción política nos
próximos meses. Coa apresentación de Encarna Otero, intervirán
o representante do Colectivo Socialista, Franci~co Trigo, o da
UPG, Bautista Alvarez e o repre- .
sentante dos independentes, X.
M. Beiras. Rodríguez Peña farao
polo PNG-PG e nesta manifestación terá unha mostra daqueles
do seu partido que están dispostos a seguir un. proxecto nacionalista ou a enrolarse no rexionálismo de Vitorino Núñez. As preséncias e auséncias van ser cla.rificadoras neste sentido.
O lema da convocatória é Entre todos e o lugar e a hora son
os ·xa tradicionais 12,30 da Alameda.
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conflito comezou por.unha. família -

·En Mal pica, protestan anteS de aprobarse .
.

..

.

.

.

.

-

\

•A INTG sorpr~ndida polas
manifestacións
de

-a -révi·sión ·urbanística
•v.c.
.,

-

As razóns do_- governo
municipal
·

Xa antes de abrirse o ·
prazo de alegácións a
revisión da normaHva
urbanística do concello de
· Málpica, cornezaron as
.
protestas oaiguns viciños
que se consideran
perxudicados pota n_ova
normativa. O que foi
primeiramente malestar
dunha famíHa, colleu logo
maior dimensión.
.Ameazas de -converter Malpica
· ntmha segunda Cangas, berros
-.. de dimisión contra o alcald9'Lois
Cancel.a e contra o grupó do
, BNG, peches temporais no con- ·
cello,.manifestación ante a Casa
Consistorial' e boicoteo dos plenos, son alguhhas etas accións
.que están a levar en Mal pica un.
grupo de viciños en protesta .
contra a revisión · da normativa
urbanísica.
A aprobación da revisión f íxoa
o pleno do concelló ría sesión do
dia 6 de Xullo cos .votos favorábeis da equipa de Governo ] 7
~:io BNG) e en contra da oposición {3 db ~P. 1 CPG, 1' PSOE e
1 PSG-EG).
Xa antes de abrirse .o prazo
para apresentar alegacións o
· Governo municipal cor:nezou a
receper aos .viciños para saberen a sua ·opinión e teren máis
tempo para estudar as alegacións.
·
· Asi o dia 13 cando ·comezou o
prazo extra-oficial concentráronse un grupo de viciños, fundamentalmente pertencentes a
.unha mesma família que se consideraba perxudicada e referíase
a pactos verbais habidos en 1983 con alguns concellais.
Estas persqas foron ,~cebidas
polo alcalde Lois Cancela e polo
concelleiro encarregado .de Urbanismo Sérxio R. Fernández,
que lles explicaron o proceso,
quedando en reunirse, outravolta o Martes, con esta família.
Pero o Luns produciuse de
novo unha concentración ante o
concello con berros que pedian
a dimisión do alcalde.
. O Martes, cando o .rexedor
municipal e o concelleiro de Urbanismo estaban a agardar po-Jos-lnembros desta família para
·teren a reunión concertada, negáronse a falar cos membros da

Porto de Malpica

Corporación se non estaba presente todo o mundo alegando
que "podian querer c0f)1pralos".
Ainda que alcalde e concelleiro manifestasen a imposibilidade
·de ex-plicar cada caso nunha
asamblea; pero mostrándose
dispostos a "receber a· família
por família,''., os congregados decidiron pecharse nas instala-

cións municipais -e, máis tarde
congregarse ante- a casa consistorial ·
Nesta concentración .xa aumentara o número de xente preserlte a respeito dos diás anteriores, producíndose repenique
de -campás e unha marcha de
protesta. Para o Mércores
ameazaban con boicotear . os
plenos convocados.

O Governo municipal considera
que o problema· ven dado, sobretodo, pela falta ·de información, ainda que tamén é consdente " de que hai argun grupo
que está botando leña ao lume
e intentando beneficiarse cara
as próximas .eleicións municipais'.'. O concelleiro que ten máis
protagonismo neste sentido é o
do PSOE. Admiten tanién que en
1983 ·pudo haber pactos con
esta familia. O alcalde Lois Cancela, considera que "todas as variantes introdµcidas nas normas favorecen
aos proprietários como norma
xeral", citando como melloras a
ampliación do chan urbano tradicional, a contemplación de
novo solo urt;>anizábel, a ampl iación do solo urbano en determinadas zonas e que se mellaran
as alturas.·
Considera qu~ é imprescindíbel facer unha revisión normativa, para actualizar o plan aprobado en 1983, que contempla a
revisión cada catre anos "para
subsanar os erres que se descobren coa sua' aplicación prática
e para adaptalos ás novas leis
como a Lei de Costas e a Lei de
Adapta~ión da do Solo á Galiza,
asi como a Normativa Provincial"
A revisión da normativa urbanística foille concedida, mediante concurso público á empresa
Consultora Galega, abríndose
xa, antes de comezar, un prazo
para que os viciños espuxesen
os seus pontos de vista, como
asi fixeron.
Esta família que se considera
que vai sair perxudioada, afirma
que se perderon as alegacións
prévias que eles fixeran. Algo
·que recoñecen membros da
Corporación. Ainda asi na redacción de Consultura Galega afirmase que o concelleiro de Urbanismo lles espuxo, de palabra,
·os pontos de vista desta família,
para despois eles obrar en consecuéncia.
Para explicar estas ideas o Alcéilde, vai sacar un bando. Logo
os viciños, xa informados, teñen
· un mes para apresentar as oportunas e pertinentes alegacións
antes de que se aproben as novas. normas.
O

CC.00.As afírmacións de que a
INTG estaría de acorde coa
apresentación de preavisos a todas as empresas, feita polo sindicato estatal, sorprendeu á
INTG que afirma que "nada máis
lonxe da realidade", valorando a
apresentación de preavisos por
parte de Comisións Obreiras
"como unha manobra inxustificábel e que atenta contra a limpeza
do proceso eleitoral, máxime
cando na Galiza hai conversas
entre os sindicatos repr~sentati
vos para intentar chegar a un
acorao sobre o control e seguimento das eleicións" .
A INTG afirma que este tipo de
situacións veñen a confirmar afebleza da lexislación vixente e a
necesária concreción de moitos
pontos da mesma, e que para
garantir o proceo eleitoral nas
pequenas empresas, que teñen
máis posibilidades de manipulación, abonda "un acordo entre
os sindicatos actuantes na Galiza para realizar os preavisos cun
tempo e cuns critérios que nos
sirvan a todos ". "Manobras
como as realizadas por CC.00." ,
segue a dicer a INTG, " só serven
para deteriorar o proceso eleitoral , a imaxe dos sindicatos, e demostrar o dobre xogo deste sin· dicato estatal".
O

• Duas horas diárias de
horas extraordinárias. Os
sindicatos e Governo central
. chegaron a un acordo polo que
nengun traballador poderá realizar máis de duas horas extraordinárias por dial con un tope de
1O a semana e de 80 anuais.
Nengunha destas horas poderá
ser nocturnas.
Tamén acordaron que nas empresas se realice un calendário ·
laboral.
O

•Os ecoloxistas que tapa ..
· ron a saida de Celulosa
non serán procesados. O
Xulgado de lnstrucíón número 1
de Pontevedra sobresalu a causa
penal tramitada contra os sete
tripulantes do Sfrius que o 9 de
Maio pasado bloquearon con ci..mento o colector da fábrica de
Celulosas de Pontevedra.
Estes tripulantes foran detidos
e_despois postas en liberdade.

PERESTROIKA
O SOCIALISMO DO ANO 2.000
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E.UCALIPTIZACIÓN

A tra~snacional sueca, fo/ _acusada ~n lrixo de incendiária ·

_

Stora ampliará a celulosa de Figueira da Foz
até seiscentas mil toneladas ano -·
·
.G.L.T.

A transnacional sueca
Stora Kopparbergs
Berglags, accionista
.
maioritária de Euro-Galicia
Forestal, que ten solicitado
ae> Governo ·Central
permiso para instalar unha
fábrica de pasta Kraft en
As Pontes, investirá
sesenta mil millóns de
pesetas en reformas para
dobrar a produción da sua
fábrica de pasta Ce/u/ose
da Beira Industrial, CELf!I,
na viciñanza de Figueira
da Foz. A celulosa da
CELBI en Portugal ten polo
de hoxe unha -capacidade
de 300 toneladas de pasta
branqueada e a Stora quer
ampliala para chegar ás
600.000
O director xeral da Stora, Bo
Berggren, ten comentado que
esta decisión, que se fixera esperar case tres anos, suponlle á
transnacional matar dous paxa-.
ros dun tiro, no senso de que
Portugal é membro da CEE e
produce, xunto coa Galiza, a
pasta de fibra curta máis barata
e de mellar calidade de ~oda Europa.
Nunhas declaracións recentes
para o Financia/ World Magazine,
Berggren di que o custe da pasta
portuguesa é o doble de cara da
que se produce en Sulamérica e
case hai que pagar por ela un 40
por cento mais da que se pode
comprar nos estados do Sul de
Nordeamérica. Os papeleiros
suecos ven un futuro para o mercado de pasta celulósica na que
as producións de Portugal, da
Galiza e do cantil cantábrico
arrasen do mercado á que produce Escandinávia, que é de calidade inferior e procede de árbores de crecemento comparativamente moito máis lento ca os da
Gal iza.
Amais de custes altos de produción, os suecos teñe\1 unha
clase de árbores maderábeis que
están entre os de crecemento
máis lento do mundo. O abeto
escocés, por exemplo, medra á
metade de rápido ca o Douglas,
que se cultiva nos Estados Unidos. Ha1 pouco que Bergren asi-

•Plan Forestal Gal~go. , .
apresenlado por Arco Iris:

Para escomezar un proceso de
diálogo "construGtivo e aberto'.' a
, Agrupación Ec.oloxista Arco Iris
enviulle un comunicado as outras orgánización do país, teninvasión do eucalipto principal- . tandQ qt,Je se debata o seu .promente no Norde, o censelleiro de
xecto · de Plan Forestal Galega,
Agricultura ,.d a Xunta é aberta-. , que xa llo apresentaron ao Conmente partidário dé extender a
selleiro. ·
·espécie.
·.
Neste borrador contempl& .o
Coa compra da_transnacional
investimento de "uns 500 mil mialemá Feldmühle Nobel Aktíenllóns de pesetas, que supoñerán
gesellshaft, integrada no Grupo
a criación duns 15 mil pastos de
Flick e accionista maioritária de
traballo". .q
• ;._,
Euro-Ga{icia Forestal, e a am..:
pliación da Celbi, a Stora convértese no primeiro produtor dé
pasta de papel do Mercado C6•Cartas con folla de Carmun.
ballo. Os nenas- e nenas das
Sete_anos de alza contínua,. n'a
Aulas da Natureza-Xevale 90-redemanda de · pasta de ·papel,
mitíronlle sendas e duas cartas amoleceron a competéncia entre .
ao .presidénte da Xunta e do Goos produtores escandinavos e
verno central nas que lles peden
. os da CEE~ pero a recesión pro- .
que intensifiquen o labor na~de
ducida en Maio nos mercados·
fensa da 'écoloxia. A carta irá
mundiais de pasta poderia auacpmpañada dunba folla de ca
mentar a competéncia para unha
ballo.
empresa_gue, como a Stora, ten .
IAs Aulas da Natureza deseno 43 por cento dó séi..! mercado .
.rólanse
-loñgo- dós me$es -de
entre os doce. Bo Berggren, diXullo e ·Agosto en catro turnos
rector de Stora, ere que a baixa
coa pq.rticipación de rapaces e
do mercado de pasta é purarapazas de 6 a 16 anos, estando
mente coxuntural e que .en cou,..
baseadas no contácto coa natusa de dous anos o mercado resreza, fomentar· a responsabilidatabelecerase amplamente. Esta
de .da conservación do médio,
confianza ven lle dada polo índi- _
autocoñecimento e participace de consumo de pasta da
ción, convivéncia e socialización,
CEE, que ainda non chega á mefomentar.do a solidariedade. O
tade da de Suécia ou os Estados
Unidos. (Dentro do Mercado Común, os que menos papel com'pran son os .mediterráneos, . so•O 24 --fixarase a data do
bre todo baixo a forma de impre· comezo das obras da So~ sos e papel para envolver, pero
ciedade do Vidro. Segundo
~ cp.lcúlase que na Europa da Acta
afirmou o Consellefro de lndús~ Unica, o merqado de pasta autria, Xan Fernández, o día 24 de
~ mentará nun cinco por cento.
Xullo a Sociedade Italiana do Vi::::i Esta probabilidade .está a atrer
dro decidirá a data na que se co~ fon.dos de investimento de todo
mezan as obras da factoria do
·- r•~ ~o mundo e desperta grande inteFerro!, ainda que, serár.i de ime;~ . a: rés nos m_
ercados financieiros).
diato.
· A cor-T,lpra realizada por Stora
Manifestación no lrixo coñtra o eucalipto
é unha sorpresa para moitos.
Na reunión que mantiveron
nou un trato co governo de Chile · munal galega, no que xa ten alu- Despois dun intento .de e.elabocos directivos oesta sociedáde;
para plantar eucalipto nunha su- gadas as 27 4 hectáreas do mon- ración que obtivo a negativa capresidida en España por -Luis So- -.
perfície de 221.000 hectáreas. te de Nogueiroá, da parroquia de teg·órica da direción da Feldmülana, ,acordaron pagar a licéncia
No acordo está incluida a posibi- Parada de Laviote, no lrixo. O hlepara colaborar con . outros
de obras ao Concello de Fene ao
lidade de construir unha celulosa préc.io contratado cos veciños é grupos pasteiros eur:opeos, Stoque lle adebedaban 60 millóns
no momento en que a produción de 7 .000 pesetas ,por hectárea. ra anunciou qu~ comprara o gru- _ de pesetas.
da plantación garantice o seu Hai pouco, o alcalde do concello po Feldmühle. .
de Beariz e deputado do PP, Ma- . Desde o ponto de vista históri- ·
Por outra banda a formación
funcionamento.
dos obreiros 'en ltália correrá
nuel Prado, denunciou pública- · co é ben coñecida a resistencia
No de hoxe, a celulosa de Fi- mente ~ relac;;ión que puidese ha- ás .ofertas de compra das emcargo do INI, afirmando o Coñselleiro que lle darian "todo tipo
gueira da Foz fornécese con be.r entre os incéndios e a Celbi, presas alemás. A reacción norplantacións baixo contrata en xa que despois de se producir mal a estas iniciativas foi que
de facilidades" á empresa italiana que, entre unhas causas e ouPortugal na Galiza, pero a am- .,umes .de grande extensión, re- tanto os grupos industriais como
tras lle vai sair case grátis a fac-·
pliación do dixestor para 600.000 presentantes da . transnaciona~ os bancos alemáns que particitoria. Esta política contrasta coa ·
toneladas, a completar nun pra- sueca visitaban as aldeas· ofere- pan na indústria, fixesen por atatacañeria para con empresas
zo de 25 meses, demandará un cendo contratos para cultivar eu- par unha solución aos problecomo Mafriesa ou Larsa cando
aumento dos montes baixo con- calipto. A diferéncia con Portuga, mas internos das empresas antrata. Stora ten a vista posta nas onde o Governo veuse presiona- tes que facilitar a venqa a tercei-. . as queren participar os labregos.
·
o
700.000 hectáreas de monte co- do por movementos contrários á ~s.
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Rosalia de Castro
nunha foto
que gardaba
Eduardo Pondal

Despois de _cinco anos. .
·reeditamos-o esgotado
, primeiro número da série
A Nasa Cultura,
ampliando a nómina de
autores ·e as pe~pectivas.
Durante ese tempo
.incorporouse nova
bibliografia sobre .
a .nosa _. poeta

e celebrouse o Congreso
Internacional cando
o centenário da morte
da·poeta de ~adrón.
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Reunión eh Praga co SecretáriO. Xeral ~a FSM

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
.Felipe González

Apresentación internacional
da ·Conveíxéncia lntersindical Galega
a

Delegacións da C.X.T.G. e· da ta celebrada con lbrahim Zakal.N.T.G._, presididas polos res- . ria, Secretário Xeraf da Federa=
pectivos Secretár:ios .Xerais, Fer- ción Sindical Mundial, na que tanando Acuña e Manuel Mera,
mén estivo presente JeaniTiantiveron _durante a pasada seFranCQOÍS Courbe, Secretário da
mana várias· reunións en Praga Comisión Europa. Os -dirixentes
(Checoslováquia). ·
galegos
estiveron
sindicais
F:ntre elas. destaca a entrevis- acompañados de Xúlio Rios e·

da

Humberto Busto, secretário da · re recente constitución
coa-.
INTG e da CXTG, respectiva- lición Converxéncia lntersindical
mente, para as re1acións interna- Galega, e a~ importantes expec- .
cionais.
··
tativas da mesma cara o imediaOs sindicalistas galegas expu- to proceso eleitoral na Galiza.
xeron a l. Zakaria os pasos da- - A F.S.M. informou á CXTG e
dos nestes últimos anos na Gali- INTG ·da fonda reestructuración
za, nomeadamente o que se refi- que están a preparar cara o
Congreso Sindical Mundial-XII,
>
que se celebrará en Moscova,
CRISE DA FLOTA
entre o 13 e o 20 . de Novembro
próximos, congreso que tradicionalmente ven sendo o foro de
maicir dimensión e participación
de todos os organizados aescala mundial. lbrahim Zakaria entregou ás duas organizacións
galegas sendas invitacións para
asistir a este XII Congreso.
Por outra parte, celebrouse tamén unha entrevista con M. Fath í, Secretário Executivo do Centro Internacional para os Direitos
Sindicais. Os sindicatos galegos
foron convidados a propor un
delegado do C.l.D.S. para Gali- .
za, asi como para formar parte
do Comité Patrocinador do devandito centro. Proximamente,
no mes de Novembro, realizarase un Encontro sobre os Direitos
Sindicais na Europa Ocidental,
~ na cidade inglesa de Manches~ ter, no que l~TG e CXTG se pro:!J poñen. participar.
Realizáronse outras diversas
~reunió.ns coa Asociación do. Tu-.
.
·
. . .. .
~ rismo Social, e cara a mútua
Contra o desmantelamento d~ frota pesque1ra. Tras as mobílizacións de Vigo e participación nas publicacións
Cangas, r:iilleiros de persoas manifestáronse en Marin, en demanda dunha atitude máis activa dos gover- siñdicais galegas e de ámbito innos na cnse da pesca.
O ternacional.
o

Aos comunistas burros párteselles o corazón cada vez
que algunha revista oferece,
xunto co seu exemplar e gratuitamente, un fragmento do
muro de Berlín. Non se dan
conta de que esas revistas
antes traian xogos de rnissiles onde os maos eran os rusos.

º

......

VERANEO NA MARIÑA ·

A PANTASMA DE.LUÍS TRELLES, FUNDADOR DA ADORACIÓN
NOCIURNA, BAÑARASE CON.· FRAGA IRIBARNE. ESTE EN
-· POLOLOS DE GAITEIRO, NA PRAIA DE PLÁSTICO DE BURELA

O Canal 6 da Televisión estatal de Nicarágua oferece
dous telediários principais.
Un ás oito da tarde, de matiz
guvernamental. O outro, ás
9.30, prosandinista. Diriase
que falan de dqus paises distintos.
En Checoslováquia tamén
hai posibilidade de opción. A
televisión oferece os telediários norteamericanos, para as
notícias do mundo, e os franceses para a información cultural.

HERNÁN .NAVAL

Florearia ma.is se ·cabe a barba curta de Ma- tres horas antes baixaran várias botellas de
n.uel Maria se o vate outeirián pre.senciase a ribeiro nun céntrico boliche -e que, polo que
procesión integrista perpetrada en Viveiro o berraban, eran de Padrón; ignoro se, ·como a
outr-0 dia. Menciono ao Manuel de entrada aquel de Betanzos, faltáballes algun dente.
~porque sei que-estas cousas o inquedari epi- (Nota para Xan Hermida, famén de Vigo: só
caiTiente: contarlles calquer dia como, cando agora, ~an,: tomada a vila do crente sinxelo
Visita a vila do seu colega Nicomedes Pastor Ramón Villar Pon~e. itmán de Antón, polas
Díaz, acode á gruta de Lourdes, a carón do hostes trellianas, r~coñezo que Viveiro pode
convento das concepcionist~s (deliciosos os resultar, no seu estarrecen~e niedievalismo,
dócés), prende uns círios de ·combustión ain- n~ sua xenérica estr~itez, angurioso; nefeito,
da-manual e marcha sen pagar.
comparte o .atributo con Monc;ioñedo. E o
Estoutro dia, militantes da Adoración Noc- centenário de Ramón Vilar Ponte non semelJa
turna "de toda. España' conc-entráronse en vaia ser comemorado se non é polos tolos
Viveiro para loar a gloriosa memória centená- eses da ·asociación ·cultural Sementeira, · q'ue
ria ·de don Luís Trelles Noguerol. Ünha pubJi- ti coñeqes, Xa~). Baixo pá!io, portado desta
cación celebratória financiada polo Concello volta por vários capataces ecle~!ásticos e
de Viveiro define ás ·adoradoras, a elas, . non, como en ocasións menos rumbosas,
como "camareras de Xto." ·A mandar. Polo · polos funcionários de Correios, o· núncio. da
me~mo panfleto sabemos que o Trelles (Luís
sua. santidade, . monseñor Márip Tagliaferri,
Estrelles.dicia eu de neno_"que ~ra o no.me ·da · - abrazado ao santísimo. ·Pechaba a maní un
rua vella que até ag<?ra constituia toda lem-, Sector da Excma. Corporación Muni_cipa( as
branza) ·finou en ton ameazante dicindo: coradas _gardadas poJa Banda M_unicipal to"Hostia pro hostia". Á 1 da_noite do 30 de · cando o Hino do Cqngreso Eucarístico .CoXuño ao 1 de Xullo sairon en procesión polas
angostqs ruas viveiresas vários inillefros da
parafernálicos adoradores: insígnías; medallas, crucifixos, escapulários," rosários e, .por ·
'EN AGOSTO FRAGA VAi . IR A
súp_osto, un comemorativo prato de Sargadelos coas patillas · de quen montou este
RIBADEO ÁS XACULATÓRIAS
_Crist-J hai agora cen anos. Ao paso do córteLEMBRADOIRAS DUN .
llo· pola Pr~a Maior, sob a esguella ollada
MONUMENTO
AO GAITEIRO·
de bronca.de Pastor Díaz, un entusiasta adorado~. vela en ristre, increpou ao grupo pasiINAUGURADO CANDO ERA
vo· de residentes que a presenciaba· en silén- .
.
MINISIRO
DE °INFORMACIÓN.
Gio o paso das ·carrozas, entré os que me
atopaba: "No os dará vergüenza! Nosotros
XA NOS F:>AB~CIA ANTIGA A
que .venimos de Vigo y vosotros mirando ... "
SUA
PAIXON PRIMITIVA PQLO
Desexeille boa vi~e de regreso. Tamén capFOL'
~ tei a ~reséncia desfilan-re doutros catro que

O Monte de San Miguel de
marcal, cantado por "pueblo en general",
Oia, no concello de Vigo, ardia polos catro cantos ao
música de António Amigo e letra (xúrollelo)
mesmo tempo. Un veclño
de Luz Pozo Garza: "Gloria al divino corde,ro". Un ha semana antes; o presidente da
chamou ao 085, teléfono habilitado pola Xunta para deFundación "Alfredo Brañas", Francisco Puy
Muñoz, na conferéncia inaugural das xornatectar e colaborar na extindas trellianas, pedía a_beatificación do viveición de inééndios. A resposrés Luís.
ta, ao outro lado do auricular,
foi precisa: "Chame vostede
Antonte si participei nunha outra manifesaos bombeiros".
tación: a V marcha sobre a base ianque de Bares. Éramos moitos menos, xusto é recoO ex-primeiro ministro portuñecelo, pero tan decorosos nas formas
gués, Mário Soares, tiña apacomo os adoradores: "Gastos militares para
labrada unha entrevista coa
· tazas ·nos bares". Amén.
TVG, preparada para emitir o
Seique o presidente da Xunta de. Gal iza,
25 de Xullo. Pero voltouse
don Manu.el lribame, confirma a sua presénatrás. "Non quixera interferir
cia no monte de Santa Cruz, en Ribadeo,
nas relacións ·entre os Estanos primeiros dias de Agosto, para participar
dos español e portugués",
nas xaculatórias l.embradoiras da inauguraseica dixo.
ción por el próprio, hai-vintecinco anos, cando era ministro de Información e Turismo, do.
Alguns están a ter problemas
monumento ao gaiteiro. Xa nos parecia a alcos invitados. Percfbense
. guns qu.e ·a primitiva paixón polo fol non era
as auséncias dos que. tiñan
·novidadé do cargo actual. Onte estiven ·nunprometido ir polo chalet ou
ha sardiñada do Carme nunhas nogueiras vipasar uns dias no iate de reclñas. O exército de gaiteiros tocou por vácreo. Ninguén quixera que un
rias veces unha Lambada de oitavas reducifotografo indiscreto, o mosdas. 'A. Deus prego, através de Trelles y No- ·
trase acompañando a "un cigueml, xa que logo, unha. oración. pola alma,
dadán que ·· poidera andar
os cadris e a entrepe.rna de quen lle toque
misturado en asuntos túrbios.
bailala con do"n Manuel no ?lto de Santa
Cruz. Danza qüerite, a Laínbada.- Os calores
Fraga voltou a chorar nun
.suscitados, rigores da menopáusia política,
;:i.cto público, o que ·se . ven
poderán ser .enxugados na ág1:.1a, . supoñe· sumar ao problema que ten
·mos que min_eral sen gas, da praia urbana e
·para aguantar no naris asgaartificial de Burela (Cervo), .antes Bure_lade··fas de ler. Aguantará \oda a
cabo, agora Bureladecaboverde, onde se t
lexislatura este home?. · o ~
anúncia un congreso ·sobre "Ufología" ... PaO
. lomares. Que calor.
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'No agro ,galego sobra xente'

·Xosé Manuel Romay Beccaria
.A.
É

do, loitando por aumentar estas
producións porque ternos ' moitas posibilidades de competir.
Ternos -que aumentar estas producións, pero sen aumentar excedéntes, senón que oufros deixen de producir. A ' CEE está ·
neste camiño e.o governó español ten que facer esforzos para
defender este sector· pois é o
responsábel da má negociación
e estamos pagando as canse. cuéncias diso. Ternos que reimíidicar e pedir .axudas con moito
·diñeiro.
Europa pode . fomentar uns
cultivos ou outros, pero non im- ..---'
poñelos pola via dos· précios. N9 campo .forestal ternos
_grandes posibilidades e ten. todo
o sentido que fagamos un gran
esfQrzo para aproveitar os nosos
montes.
No programa eleitoral analisan
- os postas. de traballo que cria-.
o sector da madeira, e até talan
.Pe fomentar unha repovoación
forestal que'teña un valor engadido alto. Pero en · Lourizán o
que se está a facer é especializarse en plantos de eucaliptos
e hoxe. xa non -se encontran
·plan~óns de árbores autócto~
nas.
Hai un . pr9blema de falta de
plantóns . . E un dos primeiros
problemas que ternos que abordar. Queremos aumentar a oferta de todo tipo de plantes e de .
frondosas de xeito particular.
Hai plantas que compatibilizan ·
moi ben os_~~tQ~ ~cQ!gxicgs po _
seu rendimentó económico. A
xente ten que saber qua.se poden plantar castiñeiros e plantas
destas-qu_e aos 20 anos xa dan
madeira e son tan rendábeis
~ como calquer outros .. lsto nón se ·
g sabe como tiña que saberse.
~
Este ano non irnos· subvencio~ nar a plantación c;te eucaliptos e
g irnos pór todo o acento ·en resalct.i tar a potencialidade econó-mica
~ doutras árbores. A xente vaino
~ saber, irnos .i rá TV para falarlle
>< disto como lle talamos do lume.

EIRÉ

o conselleiro de moda.
Cara el van as demandas
de solución dos problemas
· do,sector lácteo, do
cárnico, as protestas pola
poi ítica forestal, pola
implantación de·celulosas
e a repovoayión con
eucaliptos. E un home de
boas palabras que nunca
quer posicionarse con
rotundidade, neA'oso e
diletante se se sente
acosado
Que valoración fai das conversas que mantivo cos representantes do Sindicato L.abrego
Galega e a posterior desconvocatória da tractorada?
Positiva e esperanzadora. Comprendo os problemas que hai
pero penso que o enfrentamento
coa Xunta non é unha estratéxia
xustificada palas condicións obxectivas. Penso que podemos
conseguir moito rnáis indo xuntos, pois a división aqui aprovéitase sempre desde fora.
Nesas conversas, o Presidente
díxoo, no que son as nosas responsabilidades
asumirémolas.
Estamos abertos ás aportacións
dos sindicatos e ás negociacións. Debemos de acertar nos
planteamentos
reivindicativos . . . .
que teñamos que facer ante instáncias alleas á Galiza e facetos
con forza.
A interprofisional é unha reivindicación básica na postura do
SLG e que está tamén recollida
no programa do PP, pero que
até o de agora non se aceitaba.
Tamén o Govemo central estivo
agardando até última hora para
sentarse a talar deste problema
O Governo central é reácio a estes plantexamentos pero nós estamos a favor deses protagonismos das forzas económicas e
sociais. Do que depende de nós
irá adiante. Aí está a posta en
No caso de Larsa creo que as
marcha do laboratório de Guísaideas que tivo o Governo foron
mo.
interesantes. Estamos por manINTERPROFISIQNAL,
Vostedes sempre se retiren ao
ter esas indústrias, pero non se
seu programa nas intervencións
DO QUE DE NO=-S.;::o..___ trata de dar cartas ao primeiro
parlamentárias, nel dise que o
que os veña ·a pedir. Hai que sa-DEPENDE.
IRÁ
leite constítue unha f onte princiber se serven para solucionar os
ADIANTE'
pal dos ingresos das pequenas
problemas ou para prolongar
explotacións. Vai haber que pe1.:mha situación sen saida.
char estas explotacións? Cal é
Considerámos a situación dos
o seu futuro?
gadeiros e por iso aÍbitrámos ·
condicións, teñen que competir
unha saída crediticia.
Hai que ver vías e mirar caso por
no mercado.
Penso que a solución ao ·proca$O. Poderase pensar en xubiPero que van facer para que
blema de Larsa está perto. Por
lacións, en axudas ... noutros caisto ocorra?
·
própria iniciativa iniciaron consos haberá que ver como se
complementan eses ingresos ...
Ternos este ano máis de 1.500 versas cun empresáfio da familia, con experiéncia n·o próprio
sabendo que o mercado impón
millóns para o fomento dos prosector.
Nós vímolo con simpatía
certas regras. Haberá que pencesos de industrialización, mil
e axudarémolos sempre que se
sar noutros meios de subsisténmillóns para os procesos de coplanteen ás cousas con serieda- .
cia de certas famílias. Vai todo limercialización ... Estarnos traba·
de.
gado co proceso de industrialillando cos grupos xa estabelecización da Galiza que ten que .sados para potenciar as cooperatiAs cooperativas veñen dem_a ncar moita xente do campo.
vas. Estamos en conversas con
dando entrar no capital de LarLeyma, con Feiraco, con Ca-. . sa, como xa fixeran con MafrieSempre se 'di, ternos que facer,
ren ...
sa, pero daquela-quedaron fora
pero que se fai na realidade?
Pero precisamente no sector · e a factqria foi pechada. Que
Ten que traballar. máis xente na
vai acorrer agora?
indústria, hai que facer traballar lácteo parece coincidir todo o
Falamos coas coperativas e ausmáis xente nos servicios porque ·mundo en que o grande problema é a auséncia dun grupo in- . piciamos a sua entrada en L~rsa.
o campo non aguanta tanta xendustrial galego forte. Aí iriamos
Non se descarta que nestas
te.
conversas teñan un sitio tamén
A industrialización ten que vir ao problema de Larsa.
por potenciar a agro- alimentária, A nasa aspiración é que Leyma,
porque temas matéria prima de coa boa xestión que ten e co
calidade. Que despois ten que yir ac9rdo co grupo asturiano, vaia
unha multinacional a pór unha fá- para diar:ite. Agardamas que ou'HAI COOPERATIVAS
brica 'de automóbeis. .. estupen- tras indústria~ tamén vaiar:i para
do. Pero, de pronto, saber se so- arriba. Estamos en conversas
QUE PARi:CEN UN
mos capaces de transformar con estas -cooperativas
con
.
PARTIDO POLÍTICO' ·
eses · produtos que, palas suas . estas indústrias. ·
·
1

e

as cooperativas para entrar no
capital. Nós estamos a favor de
que sexan os produtores os que
participan na transformadón dos
produtos, pero algunhas pro-.·
postas de cooperativas non se
poden calificar como sérias.
Cando ven un grupo de cooperativas; que por outra ·banda revelan un comportamento que
máis fai pensar que se trata dun
partido político que non dunha
cooperativa, o que veñen dicen:.
do é que están dispostos a entrar con 500 millóns sempre que
a Xunta aporte o 50 por cento e
avale- a outra metade ... Non son
propostas. para gastar moito
tempo en estudalas:
No p~ograma do PP fálase de
aumentar a renda agrária que,
afírinase, provén principalmente do leite e do gado. Non entra
en contradición coas directrices comunitárias que pretenden· especlaliiar á Galiza en
produción de madeira · para
pasta de papel? . Cando se
apresentou a Iniciativa Popular
de Defensa Forestal, o PP votou a .favor dela. Cal é a postura
agora do Governo,?
Estamos en Europa, sabemos
que o leite é excedent~.rio, pero
tamén sabemos que aqui. non t emos -alternativas como para
substituir as produci,óns de lei:te
e de carne. Polo tanto ternos
que· abrimos camiño nese senti1

'S
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CELULOSAS ..
BENVIDAS SEXAN' , .

A Celulosa de Pontevedra está
con paros técnicos por mor do
mercado mundial. En Aneen.tina
e Uruguai .estanse a producir
plantacións masivas de eucaliptos. Se non se racionaliza a
política forestal as consecuén·cfas podert .ser nefastas.
A Celulosa de Pontevedra está
mo1 . mal situada, pero nós non
irnos _substituir o mercado, témolo clarísimo. Se se poñen as,
celulosas aqui benvidas sexan
se se poñen con todas as garantias.
·
Pero. terán que ter matéria prima,· Conselleiro.
Cando veñen é porque a esperan e porque van tela. Non hai
que dicerlles o que teñen que facer. . Non somos · imtervencionistas pero i rnos ·propiciar que se
instalen aqui cantas ·máis mellor
sempre preservando os yalores
que hai que preservar ... lso é importantísimo para revitalizar o
monte, p·ara que se plante máis
pino, eucalipto ...· hai sitio para
O
todo.
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MAPA SANITÁRIO

NOVOS CULTIVOS

.Primeiro ·proxecto a_nível galega en A Garda

Ameaza de peche do Hospital_Militar de A Coruña

Criado un ·parqUe.natural de·;caracois
•

•

C·haman-a concertar aq lnsalud·co Ministério' de ·Defensa

T

MONTSERRAT ALVAREZ/A GARDA

Perto da Garda, en Buxán, ·
esfase a implantar o
primeiro parque natµral de
caracol, quer dic~r, un
criadeiro de caracmis ao
ar Jibre·, pois .os existente~
até agora na Galiz~ eran
. en xaulas.
o parque n"atÚral ten a yant~e

)

. •

de que _pode criar e comercializar ó caracol todo o ano, algo
que non é posíbel doutro xeito.
·Para comezar o parque "primei. ramente, durante dous anos, hai
que facer ·unha plantación d~
verduras, a partir deses dous
anos, xa que o caracol come
· todo tipo de vexetais" ,. afirma o
seu próprietário-o Señor Urbano.
Cando -acaben coa plantación, ·
cando .xa comesen todo, terán
O ·parque natúral de caracois presenta un perigo, sobretodo
qué traerlle$ desperdícios de
"é un ha extensión de terra, que. cando acab.en as berzas pois
verduras e to.d o tipo 'de véxetais.
O tipo de caracol ·que se cria ·ten que ter ágúa en abundáncia, seria imposíbel acoller a tal cané o da clase denominada "Elis", -estar· valada, e, durante dous . tidade de caracol, andarian uns
e, ainda que non -~ dos de ·mellor . anos ter unha plantación de ver- _ por encima de outros, asi andan
polas coles.
duras; a niiña, di Urbano, ten
calidade, si é maioritariamente
Despois de visitar explota2.5QO metros cadrados.
aceitado nos -mercados, tanto
cións en Grécia, Turquia, Fráncia ·
peninsulares como europeus.
Este parque ainda está na pri- e P-ortugal, o proprietário deste
O seu. proprietário afirma que
meira fase do proxecto, ainda parque deciqiuse a ..facer· a ex:..
" ·o que gastei _en .18 ou 20 menon se depositaron todos os 'ca- plotación ·de xeito natural "por
ses·xa o teño triplicado en beneracoles, pois "estou agardando ~stár convencido de que é a
fício_s. O custe inicial non ~ tan
· a que a plantación-de verduras · máis rendábel dadas as caracteimportante, o que si se necesita
se faga máis densa". A segunda rísticas imellorábeis que ten Gaé un investimento segundo os
fase comezará ·en· Setembro e a liza".
·.
·
metros que quein:is sementar de
terceira á finais· de ano. Os cara. 'urbano pretende non só excaracois".
.
cois . reprodúcense, - en 18-20 . _plotar este parque, senón axuNormalment'e a pr9dución · é
111eses,
.cunha grande· rapidez.
dar a montar: outros a todos
de sete quilos-ano por metro cadrado ~ - partir do-c ielo de 18 meA mercadoria é preciso retírala . aqueles que este_xan interesase&
·
O
· unha vez á. semana, senón _re- dos-.

'

.

.·
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MICKY BERTOJO/A CORUÑA

O persoal labora• do Hospital Militar . de ' A Coruña, persoal civil
dependente do Ministério de Defens~, está a mobilizarse ante o
- pre-aviso do peche de parte das
suas instalacións. Tras meses de
incertidume e rumores, pergun-·
tas do Grupo Parlamenlário de
-Esquerda Unida aos Ministros de
Defensa e Sanidade sobre unha
·posíbel conéertación do INSAtUD coa rede sanitária de Defensa-e, en concreto, con este hospital, a :situación dos 310 traballadores seguirá pendente até
Setembro, data prevista polo Ministério paraa elaboración definitiva do seu mapa sanitário.
A construción do Hospital Naval do Ferrol foi o desencadeante
desta situación. Dous complexos
hospitalários de características
semellantes -'-fnoita máis dotación de servicios no caso ferrolano-:- a unha distáncia de 60 Km.,
pondo de manifesto unha política sanitária certamente irracional, segundo opinión do Comité
Provincial dos traballadores.
Ainda que o pasto de traballo
está garantido na maioria dos
casos, ,.. a excepción do persoal
de limpeza e ·servícios, o comité
dos traballadores fai especial énfase na capacidade do hospital
coruñés: 253 camas, ampliábeis
a unhas 115 máis. e a modernidade das suas instaJacións e
equipamento técnico:· UCI de 12
camas, con fan só 5 anos de an-

/

tiguedade; o banco de hematoloxia, a equipa de radioloxia e máis
a área de consultas externas de
recente re.mate. O proxecto do
Ministério seria reducir drasticamente o's servícios de dito hospital, até convertelo nun policlínica ·
que atenda ás má1s - de 20.000
persoas hoxe d~pendentes deste
centro: persoal militar, farriiliares
e o mesmo persoal contratac;fo.
Segundo cifras baralladas polo
comité, durante este ano fixéronse unhas 60.000 cohsultas externas, a capacidade do hospital
non sobrepasa xamais o 60 e a
média de consultas en medicina
interna é de 1O pacentes por dia, algo inaudito nunha sanidade
pública conxestionada. O comité
insiste en qtJe, ante os concertos
que fai o INSALUD con entidades privadas, cun custo social
calafriante, se enfoque o futuro
de moitos centros como o hospital c'oruñés neste senso.
As chamadas á solidariedade
por parte deste colectivo está a
ter unha forte resonáncia entre o
povo coruñés: asoeiacións profisionais, sindicatos, grupos cívicos, mesmo os usuáríos deste
servicio, están a encher o Ministério con telegramas de apoio á
sua continuidade. O dia 26 está
convocada unha concentración
diante do Governo Civil de A Coruña, este é o comezo. Segundo
unha membro do comrté: "Irnos
ter que empregar a forza para
que entendan a razón".
O

.

25 DEXULLO
.DIADA PÁTRIA GALEGA:
_,AUTODETERMINAZÓN
As organizacións políticas: Assembleia do
Povo Unido (APU), Frente Popular Galega
(FPG), Liga Comunista Revolucionaria {LCR),
Partido Comunista de España .(M-L), Partido
Comunista do Povo Galego (PCPG).
..
Diante da celebración ·do 2~ de xullo.queren
manifestar publicamente os seguintes acordós
tonxuntos, cara a c9nmemoración unitária do
DIADA PATIUA GALEGA.
lº Convocatoria unitaria do 25 de xullo rliá da
Patria .Gaiega, dunha manifestación en Santia- .
go de Compostela; co lema de "AUTODETERMINAZÓN", que sairá ás 13 hor~ da Alameda
de Compostela e rema~ na praza do Toural.
2º Chamamento abei:to 'á participación unitária
de fod~ ás forzas políticas, sindicais e sociiµs
de-Galiza, na reinvindicación do direito de AU·TODETERMIÑAZÓN, como clave á solución
dos diversos problemas que hoxe están a agre- ·
der á.nosa Naíón.
,
CONVIDANDO a que tanto dende partidos po- ·

líticos, sindicatos, asociacións culturáis, ·de veciños, coleltivos ecoloxistas, antimilitaristas,
etc. ,_se asuma a responsabilidade·que para Galiza ten oeste momento de maximá agresión, o
erguemento dunha ·resposta conxunta frente as
agr~sión.s, económicas, sociáis e de todo 'tipo. .
3~ E agora·o momento de conquerir aunar esforzos e vontades cara a dar unha resposta que ·
xenere,altemativas ·de solución, frente aqueles
que consideran a nosa nazón ao servizo de intereses económicos, sen ter en emita a degradación ecolo~ica, a expoliación dos nosos recúrsos e a explotación ou abocación dos -traballa·dores-as galegos ao páro. Desta política, a entrada no Mercado Comun, feíto negador da So- ·
berania Nacional, ten unha especial releváncia ,·
que trae conio consecuéncia a ruina do ·sector
agrario a desfeita do sector naval, a crise dQ
·mar ... etc.
'
4º_O a~tual marco xurídico-político, representado pola Constitución española e o estatuto de
'

-
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Autonornia, tenta perpetuar a opresión dos po- mais elementais. Vitimas tamén, cando chega
vos, negando as suas aspiracións nacionais. A o caso, da dispersión e do aillamento.
ineficácia e inoperáncia dos distintos govemos: 6º Xa que logo, non é este o mellor momento
tanto o do PSOE como o do Sr. Fraga na Xunta para prepoténcias e exclusivismos, o 25 DE
de ·Galiza, .impoñen unha dinámica ao estricto XULLO pode ser a data, na que as forzas políservizo dos intereses do gran capital, das oli- ticas, as centrais sindicais, o movemento sogarquias ou do mais simple enriquecirílento cial, aunen o seu traballo ~ esforzos para copersoal; imposibilitando o recoñecimento para mezar a erguer o camiño solidario que nos leve
Galiza do direito. de AUTODETERMINA- a conquerir a patria liberada, dona dos seus
ZÓN, subordinando a ·sua política a decisións recursos e servizo do seu povo. É ista unha
alleas e até diríamos nocivas e perigosas para o responsabilidade que non debe ter mais protapovo galego e o seu futuro.
gonistas que a Galiza e o seu povo. As forzas
5º As diferentes formas de opresión e represión asinantes deste manifesto así o consideramos.
seguen a ser a rnetoloxía habitual no Estado O futuro,da nosa Nazón faino necesario.
español para resolver' os conflitos políticos e
Compostela, 3 Xullo 1~90.
sociais. E esta iep~si~n, que se dirixe a todo o
corpo social, acha a sua expresión máis nítida -. ~mbleia do Povo Unido (APU) /Frente
na política de extenníµio utilizada nos cárceres Popular Galega (FPG) I Liga Comunista Recontra as presas e presos políticos galegos, asi volucionária (LCR) I Partido Comunista de
como do resto do Estado, _a pennanente vexa- España (M-L) I (PCFJM-L) Partido Comución, e a negación dos seus direitos ininimos e nista .d9 Povo Galego (PCPG)
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HISTÓRIA ECÁMBIO
• ALFQ,.S~ EIRÉ

Acaba de deixar as ·aulas
despois de case 40 anos
de ensinante, pero ten o
mesmo empuxe que un
mozo que comezase a
andaina, alguns proxectos
que acabar e bastantes
que empezar. Entre as
tarefas nas que anda
metido está a confeción
dun novo rrianual da
História da Gariza,
semellante, pero en mellor,
a aquel editado pola Frente
Cultural da AN-PG, p9lo
que fora condenado. A sua
faceta de historiador une a
de teólogo, inserto nos
movimentos máis
progresistas da lgrexa
galega, desde que en 1973
decidiu abandonar os seus
cargos como reitor en
vários prestixiosos
teologados e e<oléxios de
Euskadi, ltália e
Salamanca, para
incorporarse á base dunha
lgrexa de liberación na
Galiza. Por mais que
quixese centrar a sua loita
no eido cultural e teolóxico
as circunstáncias levárono
en algun momento a saltar
ao primeiro plano da
política. Presidente,
durante moitos anos, da
A.C. de Vigo,
conferenciante, fundador
de maios de comunicación
como Encrucillada, lrimia
ou A NOSA TERRA, senda
presidente do Consello de
Administración da
empresa editora deste
semanário, estivo sempre
onde se requería a sua
preséncia renunciando a
gastos personais e,
mesmo, ao labor persoal,
en pro do colectivo, con
duas ideas claras e fixas:
a de traballar desde a base
e a de que non se pode
ser libre nun pavo que non
sexa libre.
Até que ponto a História pode
ser mestra da vida.
Esa frase, que ven desde Cicerón, préstase a un equívoco pois
está sustentada na história circular. Parte dunha ideoloxia que
non comprendía o sentido lineal
da História, por ieso non me
convence. Pero no sentido de
que toda História ten dous elementos básicos, o sincronice e
o diacrónico, e que a História é
un proceso onde hai unha série
de repeticións non de igual a
igual, senón de semellanzas, ciclos, serve para coñecer moito a
realidade. E un magnífico instrumento de análise da personalidade e da sociedade.
·
Vostede ademais da faceta de
historiador ten a de teólogo.
Até que ponto acontecimentos
actuais como os de Polónia, Irlanda, ou, mesmo, o chamado
integrismo. islámico pódense
analisar desde a prespectiva
relixiosa?
A História é un elemento imprescind íbel para valorar estes cámbios, estes movimentos. A Teoloxia, reflexión· sistemática sobre
a fé, non aporta grandes valores
sobre o coñecimento desa realipade. A Teoloxia serve para liberar as conciéncias humanas de
alienacións, de apegos, para diferenciar o que é fluído e o que
é un pouco permanente. · Diría-

- A NOSA TERRA

'O pavo galega está a reCuperar a coQfianza
en si mesmo'

Francisco Carballo
mas que a Teoloxia aplicada á
história das relixións é un ha. colaboradora que nos pode axudar
a comprender estes fenómenos
de Potónia ou Irán.

'fi..

HISTORIA E UN
ELEMENTO
IMPRESCINDÍBEL
PARA ANALISAR OS
CÁMBIOS QUE SE
ESTÁN A DAR NO
MUNDO'
Apreséntanse estes conflÍtos,
moitas veces, como eminentemente relixiosos, pero non te:rán máis ben unha raíz cultural
e de identidade nacional... ? · ·

O factor

relixioso é importante
en todas as culturas. Nalgunhas,
ademais, é predominante. Sen
coñecer ben o factor retixioso
non se pode analisar ben a eses
povos. Sobretodo aos islámicos.
Nestes o factor relixioso está
completamente imbricado no civil e político, a diferéncia do cristianisi:no que tend.e a separar o
nível e o factor ·relixioso do poHtico, por máis que o·cristianismo
teña várias realizacións históricas con.cretas. O chamado c~to-

se tomamos como referéncia
a que se realiza no mundo após
a Revolución Francesa. Concor- · .ao Concílio Vaticano 11?
do con el en que o Islam está
A grande revolución ·que se opemoi pouco preparado para asurou no Catolicismo desde o Vatimir a cultura moderna, a cultura
cano ti está freada especialmenda Liberdade. Ese choque coa . te pola política relixiosa do Papa
cultura actual é moi forte. SectoWoitila e o trunfo dos grandés
res do cristianismo están mellar . grupos do Vaticano. Pero non se
p~eparados. Por iso para Samir
pode dicer que se volvese ao in;
Amín, o cristianis_
mo ten máis fu- _ tegrismo por _parte de Wojtila. E.
tura no diálogo das culturas acmáis be!J-Un intento de manter
tuais.
unha situación de forza da lgrePero no Islam tamén .hai uns
xa.
grupos e uns segmentos que
As duas grandes correntes
tratan de dialogar coa cultura _que se dan na lgre_xa Católica
actual. SupoñO' que ·os · Islam
con relación ao mundo son:
atravesará o deserto que está viaquelas que queren unha lgrexa·
vendo nestes momentos ·para . que através das suas instituadaptarse a un tipo· de 'culturas
cións ·dialogue co· mundo de podiferente~ daquelas en que _nader a poder; e· aquela qu~ di que
ceu, -ao final da cultura escraviso diálogo ten que ser sen poder
ta.
~ que o católico debe meterse
nas institucións civis e, dentro
. ,.Na lgrexa Católica; coa chegadelas, dialogar.
!;ta de Woitila ao. papado, non
A corrente que agora trunfa
se produciu tamén unha espéapoia o que se chama Pastoral
cie de volta atrás, un certo rede Preséncia, de certo poder
nacer d_o int~grismo, sobretodo
das institucións da lgrexa. Non
é unha volta ao integrismo, senón un parón no· ritmo de diálo. go da -fé .cristiá ca mundo moFACTOR
BELIXIOSO " É,_____~ derno para non perder os sinais
·
de identidade.
Por outra banda a lgrexa CatóIMPORTANTE EN
Un dos .mellares estudos que hai TODAS AS CULTURAS . lica -atrave5a nas distintas partes
do mundo, distintas situacións.
. sobre ese tema e o · de Samir
NALGUNHAS
. Un papel de coordenador desde
Amin, que tala sobre as ideoloo Vaticano é moi difícil. Nalguns
xias tributárias, cristianismo e Is- ADEMAIS. É~-,---lam, en relación ao que podíaPREDOMINANTE'
(pasa á páxina seguinte)
mps chamar a cultura moderna,
licismo popular tamén está perigosamente acostumado a imbricar os factores políticos, relixiosos, sociais, etc.
Existe un papel da relixión nos
movimentos antes reseñados
porque a conciéncia relixiosa
está intimamente unida á cultura
deses povos, pero é ne9esário
analisalos en cada momento. A
cultura polaca, como a persa e a árabe en xeral, están impregnadas de expresións relixiosas,
sen que exista unha fronteira de
separación clara.
.O integrismo tamén se dá no
catolicismo, en todas as igrexas,
pero non é -unha característica
própria dunha relixión, senón
que pode afectar a calquer. Entendo por integrismo aquel que
considera que todo o que non
está governado pola · relixión é
mao e que esixe que a lei relixiosa sexa a única que conduza o
mundo. Ese integrismo debia_de
darse menos no catolicismo· ca
neutras reli.xións, pero desgraciadamer:ite tamén se dá.
Pero no Islam non existirá tanto
un choque coa cultura ociden- ·
tal· que lles queren impor como
un problema relixioso en si?

-'Q

1.2·

ANOSATEBBA
~~-Nº_44_1_-_19_D_E_XU_L_LO_D_0_1_99_0~~~~--'-~~~~~~___,

GALIZAE-MUNDO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HISTÓRIA ~ CÁMBIO
ganiza, se dota de elementos de
Afírmase que os mitos xogal")
na -sua 8onciéncia como certos
xeníes e dos sectores máis necepoder para governars~.- Ese pavo
unh'a importante tarefa na recusitados e a mutaejón da lingua>ce ·fenómeAos de ocupación do país
destruiron formas culturais da Gaperación da identidade. Hoxe te- estase autodeterminando e ninrelixiosa _adaptándoa -á cultura
guén o pode frear.
liza en virtude dé axiomas que· rnos aqui que, pqr unha banda,
própria.
non resisten· nengunha crítica.
atácase dun xeito despiadado ao Neste sentido cales son as aporGaliza necesita un gran cámbio
Por outra parte hai que explicar
celtismo. e, por outra, téntase tacións máis importantes dos úlna ·estrutura da lgrexa. Neste 11\0-.
como nasceu a conciéncia de naasimilar a. persoas que se levan- timos anos?
mento, · por primeira vez na sua
ción, como ese povo se foi dotantaron como bandeiras, como é o
história, dunha forma· bastante
A máis clara é a ·recollida na obra
do duns instrumentos e como
caso de Castelao.
ampla a lgrexa Católica é pluriforde
Beiras recollida no libro Conunha série de minorías se foron ' Existe unha tendéncia aos mitos
mista, quer dicer, que hai vários tiversas coa X. M. Beiras. Pero anformando coa conciéncia de napos de comunidades que _
convitanto a nível político como popu- tes hai un,ha série de aportacións
ción . .
GRANDE
ven bastante compaxinadamenlar. A civilización moderna, máfia como o libro Problemática nacioO historiador non ·pode ocultar
REVOLUCIÓ_N_o--=o,...--- tes; que $e toleran e, incluso", diao ·seu racionalismo non está isenó fenómeno da identidade, -pero ta diso. Pero o qu~ tentan non é a nal e colonialismo. O caso galega
logan algo: hai grupos integristas,
de Paco Rodríguez e L. Suevos.
VATICANO H ESTÁ
tampouco a conciéncia poi ítica.
o catolicismo tradicional, un certo
eliminación de mitos senón que
Sinalaria eses dous elementos
á
europea
e,
despois,
.
progresismo
FREADA POR WOITILA
os ·mitos españois eliminen aos
como os dous máis importantes
Nestes momentos estamos nur\unhas comunidade~ que, ctalgungalegas pois os mitos españois . na teoría das ·nacións. O último
ha etapa de cámbio e, para comPERO NON SE .P ODE
ha maneira responden. aos fenódan a identificación global de algo
prender a verdadeira dimensión
acto da Asemblea da Conse(o)
DICER QUE SE
menos das comunidades de libe- - d~ certos fenómenos,- digamos
que ·non existe e que se tenta
coa sua emisión dos Direitos dos
ración.
criar, e os mitos galegas son coVOLVESE.AO
Povos é dunha claridade grande.
que t:iai que ollalos á luz da Hisadxuyadores para unha identifica-_ Era hora de que se comunicase a
·Pero até o de agora a lgrexa,
tóría...
INTEGRISMO'
ción do povo galega.
como tai, non xogou un papel en- É preciso aclarar as causas sen
todo o mundo·.
prol (ja identidade nacional,
Os cámbios no Leste están a lenengun espírito . de manipulación.
como fai, por exemplo, en Euskavar, parellos, unhas mudas tamén
realidades
impóñense
por
si
As
_di.
en Occidente. Fálase de adecuar
mesmas . .A función do historiador
A história: da lgrexa na Galiza é
a OTAN e tamén da Europa das
non é a de facer ideoloxia, senónA lgrexa no Leste, que non tivo
moi diferente da.de Euskadi: Non
Rexións, recordemos o discurso
a de facer evidente a realidade, de
O PODER
· nos últimos ano·s relacion copose· pode facer un xuício breve _e sacala á 1u:z, de dala para debate
de M. Fraga en Luxemburgo ...
der estatal, quedaría ancorada
rápido dicendo que aqui foi máis
SEMPRE SE INTENTOU
de todos. E únha tarefa eminenteinfiel... Aqui ternos desde o século
no pasado?
Esa postura de Fraga po'de que
mente científica · e crítica. Debe
QUE ESQUECÉSEMOS teña
algunha utilidade pero tamén
No Leste hai unha preséncia reduXVI unha lgrexa que tratou de ser
brinqarlle á sociedade ·un espello
O NOSO PASADOr
ten moitas desvantaxes. Os meios
Cida pe lgrexa Católica. Se excep·españolizada e- que actuaron sono qµe mirar.se. A nosa sociedade
de información están a xogar un
. tuamos a Polonia, algo en Chebre ela como unha parte do resto
reali~a perfeitamente aquilo que
papel importante na ocultación da
coslováquia e Hungría, quedan os
da lgrexa da Coroa de Castilla. Isa. dicia Castelao: "petemos na·alma
realidade. Actualmente hai uns
Uniatas, · un grupo de. Ucránia. No
non pasou en Euskadi nen en Cado pavo, verás como depperta.
cámbios no mundo Ocidental que
talunya. Desde o Concílio de
Leste o importante .a Ortodoxa,
Que perig·os poden ter eses cha·Trento eses país~s foron cooside- . mamentos a esquecer o pasado.
pero que leva un ritmo moi difeExiste un choque entre as reali- non son inferiores que os existen·
· radQs como países con língua Aí ternos o discurso de Fraga na
rente da Católica.
dades históricas contadas por si tes no Leste. Ocúltase tremenda~ Os católicos do Leste non son
própria, como cultura própria ainmesmas e por aquelas que as en- mente o que está a pasar nos
entrega das medallas Castelao,
os que ·están máis lonxe do Va.ti- · da que pertencesen á coroa dos . por citar un dos máis recentes
cobren e hai un choque entre os EE.UU., a sua enorme débeda, os
conflitos internos; o que está- a
reis de España ... pero habia catecano 11. Hai zonas que están máis
mitos de foni e os mitos próprios.
exemplos dunha política consenlonxe.
cismas; oraciórís, "formulários na suada despois do 23-F.
Os galegas, ademais de tender pasar en América Latina cun moO Cristianismo máis avanzado
sua cultura. Aqui, por un fenómeas formas cultura.is criadas pala vimento imparábel de transformaestaria representado.· polas co- ·no que. hai q'ue atribuir á falta de -Este foi o f.uncionamento do ponasa História, ben en forma de ción e de recuperación da dignider a respeitQ da Galiza desde
munidades que seguen a chamaresisténcia, pero, sobretodo, á inlendas, ben en forma de mitos, te- dade dos povos indíxenas, a resempre, desde que irromperon'
da Teoloxia da Liberación. Como vasión, considerouse que o galemos
a real1dade como elemento sisténcia total á celebración do V
unha série de· grupos. que no5 ·
emarcaria este movimento dentro go non era outra causa que un esrnáis
importgmte e esas figuras Centenário ...
-Polo contrário, apreséntanos o
pañol mal talado, polo que habia consideraron como · diferentes e
do cristianismo,- pero tamén dencomo
Castelao non poderán ser
que está a· succeder no Leste
tro dÚnha corr~nte social?
\que substituilo. A Galiza non. se lle asimilábéis. Ese é o discurso,
destruídas
porque
teñen
na
sua
.
considerou me-nos civilizada que a ponlle a palabra que queiras, cobiografía un forte contido obxecti- como todo . negativo, como deslonial, imperial... Naturalmente
As lgrexás da Liberación, as caEuskadi senón como a unha parte
vo.
Estas figuras son fundamen- trución, como fin dun período, enque Fraga ten que dicer iso por'mlinidades de base de Latinode Castilla á que habia que asimitais
·
na reconstrución da nasa ganando á xente de forma pouco
que non quer recordar a História,
lar. Esa análise segue airida vixenAmérica e as formas semellantes
identidade
e no aumento da nasa respeitosa.
que están a nascer na Índia, África te para moitos. Consecuentemen-· -pero, precisamente a sua história
Os cámbios no Leste eran neconciéncia nacional.
é unha proba do que Galiza tivo
e, tamén, en Europa, soo as res- · te, a lgrexa galega foi decapitada
cesários, positivos e importantísiO nacionalismo galego moderno
postas actuais máis avanzadas. da nos seus dirixentes e os seus -que sofrer, por máis que sexa tanmos.
tivo primeiramente a sua base na
transformación que realizou o Vamembros substituídos por cler.o to vítima como causante desa siNo sentido das nacionalidades
mitoloxia. Ten hoxe unha teoria as afirmacións que se están a dar
ticano 11. Nótase na elaboración · de tora. Isa contribuiu a que a re- · tuación . .
ideolóxica perfeitamente confor- na URSS, mesmo utilizando a pareflexiva sobre a fé, pero sobreto- siténcia da igrexa á identificación
mada e suficiente o nacionalismo labra independéncia, non se quer
coa nasa cultura sexa maior; pero
do na vida desas comunidades.
gal ego?
Fano de xeito moi diferente .quo hai que ter en canta ·que nunca se
subliñar aqui. Cando o Estado es-· naquelas que intentaban o modelo logrou indentifiéar a lgrexa galega
Desde 1960 foise dotando dunha pañol ou o francés recoñecen coa
herdado do concílio de Trento e coa española en xeral; sempre se
configuración ideolóxica suficiente mesma nitidez a soberania das
da Contrarreforma. .
deu un sincretismo e unhas forque; cada vez, é máis clara, pro- nacións que forman ese estado.
Todas as respostas que dá . mas-de. ser que en·rabecharon aos
gresista e de acordo coa mente No aspecto económico a necesi'GALIZA
NECESITA
unha lgrexa teñen relación ~empre que vi~an de tora. Ternos inumemoderna. A parte de ver na Galiza dade de modificar a planificación
UN GRAN CÁMBIO NA
coa sociedade. As lgrexas da Li- rábeis textos desde o século XVI
calquer historiador as caracterís- económica e de introducir ele.beración son unha resposta que. ao século XX erripe_ñados en orgatas da identidade do povo que se mentos na forma de consumo ...
ESTRUTURA DA
teñen en contra fundamentalmen- nizar a lgrexa exactamente como . IGREXA' ...
analisan con moitos máis meios constituen elementos de cámbio
te un sector da sociedade 'oprimí- en Valladolid, Salamanca ou Ciu ...
ca no tempo de Risco ou de Mur- importantísimos.
do do que; a conciéncia cristiana, -· dad Real, , pero non 0 conseguiguía, calquer que estude o povo
esixe unha de.cidida defensa. Esas ron. A resisténcia ten unha histógalega, vexa nel unha identidade
comunidades reproducen o funda· ·
moi clara.
mental do cristianisrriO", son a vea na importante, pero minoritária.
A parte diso, a conciéncia políti·
Se aqui a porcentaxe de resisténmáis pura que se mantén através cia er.a, ás veces, do 1O por cento,
ca e a conciéncia histórica demosO Poder, actualmente, fai un
NACION
da história do Cristianismo. •
en Euskadi chegaba ao 30 por
esforzo tremendo para que os gatran que un povo cqnstituíndose
FROITO
DA
Até que ponto .é traspasábel a cento; ·Se na Gal iza hai un ha lgreen nación é un fenómeno histórico
legas non coñezan a sua história.
Teoloxia da Liberación a nosa xa incultura.da no país ao 20 por
Os seus instrumentos, a escala e
criado polo mesmo pavo a.través · VONTADE·DUN POVO'
· realidade?
cento, en Euskadi chega ao 60
dos mecanismos normais que ten
os meios de comunicación están
utilizado~ moi tecnicamente para
lodo pavo; de minorías, de líderes,
As Comunidades de Uberación por cento.
tjue . os gal egos non coñezan a
de meios d~ comunicación. Galiza
encontrq en Europa moitas dificul- Hfli quen ~firma que a recupera-.
sua realidade. A institucións ideoestá a criar no seu povo a condades. E un continente de poder, ción da identidade nacional non
ó mundo ten o perigo da enerlóxicas, ben sexa o Estado ou as . ciéncia de nación dunha maneira xia atómica e do desigual reparto
de domínio sobre o Terceiro Mun-· se pode facer na Galiza cunha
lgrexas, etc. tamén fan esa lat>ou.:.
democrática, dialogante, non inva- das riquezas, pero está dando un
do e os sectores empobrecidos lgrexa belixerante...
· ·
non· necesitan a mesma defensa A recupera_ción da identidade do , ra. Per.o non importa, se os pode-- . sora de outros, de aí que a cons- paso moi ·grande que non. pudo
res son cada -dia máis fortes,. tatrución1da nación galega non este- dar durante estes anos porque o
pavo compétenos a todos. A lgre· ·que os do Terceiro Mundo.
·
..
xente
a
tratar
de
mén
hai
máis
xa sofocada ·por ideas como 'ou- aparato militar tíñao sufocado.
Galiza ocupa un espácio moi xa Católica debe de xogar aí o
que se vexa a realidade.
tros pavos que tiveron unha histó- Esa caída do aparato militar, a
orixinal, moi característico. Aqui seu papel, senón seria unha irresEsquecer a Hi~tória- é deixar de
ria de . domínio e que, polo tanto sua subordinación ao aparato civil
existen comunidades de liberación plJnsábeJ. · Desgraciadamente as
ser povo. Levado ao plano indivi- . quéren manter ese .d.omíriio·. O vai permitir un diálogo militar moique· n·on ·son cópias das de Latino-· outras lgrexas que hai na .Galiza
pavo galega afirmase. no mundo to mellar.
América nen tampouco puras cria- ainda son neste . aspecto moito -dual ternos o exemplo dos'· emigrantes que obrigadqs a esquecer
democraticamente, en igualdade
Non irnos quedar somente sodóns orixinais, seoón que están máis irrespom~ábeis e totalmento
a ·sua identidade; .acaban na escon todos os povos, e quer xogar metidos á ·CEE, estamos formanperta d~ .certos aspectos que .se · alérxicas a inculturarse en galega.
quizofrénia. Os pavos poden deiun rol libre da forma que lle pare- do parte dt,m mundo europeu Lesmoven t:ialgunhas zonas de Euro..:.
xar de facerse -nacións, quer ·dipa, que, pouco a pouco ·vai ser Cando hai unha -tendéncia a es.::za. Cada di.a esta.se. clarificando te-Este e dun mundo en .diálogo
cer, renunciar á capacidade de
máis, o que ·significá un auténtico .entre todos os países ... Persisten
penetrnda por eses movimentos. quecer, unha conminación a que
autogovernarse e, incluso, poden
avance sobré as formas de conce- aind.a moitas incógnitas, non son
Na Galiza comezouse a partir do esq1:-1ezamos o pasado, que pa·desintegrarse. Galiza pode perder
bir a nación que había no tempo profeta, pero si optimista ..
- Vaticano 11 e vanse desenvolvendb · · pel deben xogar os historiaqpres
a sua capacidac;je -política de ser
moi !entamen.te. pero cobrindo nesta recuperación da ldentidade Risco, éando se buscaban elelnflué nÓ seu optimismo .a' reac .
·unha nación e, polo tanto, pe aumentos obxectivos, formas racisunha· série de necesidades que a de?
·
ción .do povo galego frente ás
todeterminarse, e tamén pode · tas ou culturais, etc.
lgrexa ·anterior ao Vaticano .11 non Un papel dobre. En primeiro lugar
deixar de ser un país con identiA nación é o froito da: vontade agresións que está a ·sofrer? ·
tiña en conta. Como son o di.álogo .na recuperación da Lderítidade do
dade própria, converténdose nun
dun pavo. Esa vontad~ manifésta- Creo que o povo galego está reda cultura coas zonas máis· débeis povo galega, explicánaolle á xennza en si messe cando ese povo dialoga, seor- cuperando a confia_
do país, como so"n a defensa ' das te p~ra que ·asuma rapidamente . arrabal...
(ven da páxina anterior)

lados a lgrexa está ~ fun'cionar
como antes do Vaticano 11 e non ·
se pode forzar a 1.:1nha transformé;lción imediata. Neutras ·partes xa
necesitá un Vaticano 111.
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mo. Galiza, despois de ser sufoen 1936 polos militarés,
atravei?OU un longo período de .
domínio e medo, Esa recuperación da confianza é fundamental
nos grupos populares. Non vexo
moi claro que as burguesías ou os
grupos de poder teñan confianza
en si mesmos; pero si os obreiros,
campesiños, peque no comércio ...
Están collendo confianza nos
seus -próprios. valores e do uso da
sua razón. O porvir da Galiza están nunha esquerda, de Galiza,
por supos.to, moi ampla, que desborde a linguaxe e a filosofía do
século XIX, dunha esquerda proletária.

~ada

'~PRESENTASENOS

O QUE ESTÁ A
SUCEDER NO LESTE
COMO TODO
NEGATIVO, COMO FIN
DUN PERIODO,
ENGANANDO A-X-E-NT_E_
DE FORMA POUCO
RESPEITOSA'
Falaba antes do importante papel dos meios de comunicaéión.
Vostede foi un decidido impulsor
de meios de comunicación próprios. Fíxoo mesmo poñendo
esta laboru por riba das que viña
desenvolvendo. Que papel teñen
que cumprir para vostede os
meios de comunicación galegas
hoxe?
A educación faise tanto hoxe através dos meios de comunicación
como da escala, polo que teñen
xa un importante papel na aprendiz~e dos pequenos.
Hoxe necesítanse uns meios
que informen, teñan capacidade
crítica e non agachen as realidades. A xente...necesita elaboración
clara, constrastada e, taméh doutrina.
Como educador, con perto de 40
anos dedicados a este mester,
que perspectivas ten dos cámbios xeracionais através das aulas?
Variaron os alunos tanto como variei eu. Todo val unido. A escala
non se parece en nada, falo da
pública, a que non mudou case foi
a privada.
Pero critfcase á actual xuventude, o seu egoísmo a falta de motivacións ... A sua posición é tan
negativa como se di?
Hai profesores que viñeron de Salamanca ou de Madrid e· que encontran aos estudantes galegas
nunha posición moito máis dialo. gante ca noutras zonas. Non debemos estar, en absolutq, preocupados da nosa mocidade, máis
orgullosos. Hai segmentos· para
todo, pero hai un bon número de
xente que se- abre ás ideoloxias
progresistas e que teñen unha
ideoloxia e unha responsabilidade
moi notábel.
Teño que dicer _Que os anos
máis felices como ensinante foron
os catro últimos que pasei en A
Xunqueira en Pontevedra. A xuventude mellor que coñecin, no
s~ntido de dialogante e con ·vontade, é esa, ·pois •correspóndase
coas clases populares.,A miña experiéncia do ensino superior xa
non podo dicer que sexa tan boa ·
neste sentido.
·
Desde o sé~ulo XVI non pudo
facer .nunca· o que queria, nonjle
de~xaron pensar nen réspirar. Galiza ·está a nascer, vai demostrar·
do_que é capaz.
o

'Ninguén pode _ser libre se non é nun povo
.. Cando cheguei a Vigo, definitivamente, en 1973, anoteime de
seguida en duas institucións que
consideraba raíces da transformación da Galiza: a Asociación
Cultural dA Vigo e o movimento
de cregos chamado movímento
de colóquío de parróquías; precisamente son o posuidor do arquivo dese gran movimento de
transformación. Dese movimento nasceu a revista Encrucillada,
a primeira de reflexión teolóxica
e, lago, os famosos grupos de
lrfmia".

'DEIXEI DE SER
RECTOR PARA
INCORPORARME A .
IGREXA DE

LIBERACIÓ..,,......,N_..,,..N~A-- ·

GALIZA'

lncorporouse ao cristianismo de
base, renuncían~o - á cúpula...
Deixei o s1ste_ma de reitor e profesor en Salamanca e viñen s Vigo,
. precisamente, para reincorpo"
rarme á base dun.ha lgrexa de
liberación na Galiza. Non porque
consideras·e ~ obra qu~ estaba a

. l

facer en Salamanca, onde me
oferecian a dirección dun dos
institutos da Universidade pontificia, pouco importante, senón
porque tiña verdadeira necesidade psicolóxica de trabailar
máis na base, pois non pudera
vivir na base social até 1973.
Sempre o fixera en mundos ins-titucionais. Foi unha ruptura que
fixen sen trauma.
Esta ruptura foi paralela á sua
toma de conciéncia política_sobre Gali:~a. Cal'foi o proceso?
O seu caso, ·pola sua idad~, é
un pouco singular.
Un evoluciona globalmente, non
pode facelo no relixioso e non
·no social. Estiven moi en contacto en Roma con todos os movimentos de liberación da lgrexa. · lso colaborou moito, xunto
co Vaticano 11, para meterme
nunha. lgrexa de diálogo, de inculturación, que abandonas.e as
estruturas e o poder do Concílio
de Trento. Daquelas xa tiña 48
anos, polo que non me prometía
o idealismo de ir a cultüras descoñecidas para converterme en
levedo. Parecíame razoábel traballar na base da nosa mesma
cultura.
Pero vostede é dos poucos que
se integran plenamente no nacionalismo xa a unha idade
avanzada. Como olla a imposibilidade doutras persoas- 'da .
sua mesma xerazón para dar
este paso?
·
Nese fenómeno ·de ir á base vin
··que a quen hai que defenderé á.

base social humilde e aos pavos
asoballados. Hai unha idea cla·ra: ninguén pode ser libre se non .
_é nun povo libre, ninguén pode
desenvolverse se non é nun ·
povo que $e desenvolve. Traballar palas clases pobres e traballar polos países pobres, como é
Gal iza.
Porque lle é díficil a toda a
xente que se formou no fran~
quismo e non tivo as oportunidades que tiven eu de andar polo
mundo e de estar na época do
Vaticano á frente duri teologado
tan importante. .A esa xente o
que lle falta é a t;>ase para unha'.
análise da realidade. As clases
traballadoras asimilaron que hai
que governar desde o poder e
non ·desde a base. Isa é o con~trário do que eu defendo: hai
que traballar desde a bq_se .para
arriba, desde os povos someti:
dos contra' os pavos opresores.
Nunca os pavos opresores liberarán aos. oprimidos, nunca a
clase dominante liberará aos sometidos, todo o máis daranlle

'~ CRASE
TRABALLADORA
ASUMIU A IDEOLOXIA
·IMPOSTA, QUE HAI
QUE GOVERNAR
,DESDE O PODER E
NON DESDE A BASE' .

libr~'

esmola. A liberdade nunca se regala, conquístase.
Pero vostede até deu o paso de
aparecer como cabeceira eleitoral do Bloque.
Aquel foi un caso pontu.al moi
curioso. Deino como defensa
-contra a discriminación, porque
non o querian legalizar. A min
ese traballo non me go'staba demasiado. A min sempre me gostou a loita cultural, a loita teolóxica e, ainda que a loita política
me parece definitiva, pero nunca
estivo na miña perspectiva como
algo útil ·e importante, poque eu
non me formei nesas palestras.
P~ro- hai quen afirma que co~
esa sua pos~ura perdeuse un
novo Basílio Alvarez.
.
,
. ·(
Basílio Alvarez foi moi mal político e eu non quera ser· tan mal
político. Provocou un movimen• .
·to social e político moi importante que el .mesmo desbaratou por
falta de preparación téQnica. O
feíto de ser crego fai que se evo- ·
que esa preparación pero non
me parezo en nada. El era moi
mal teólogo; temperamento de
fogo e nada introspectivo , o contrário ca ínin . que soR tremendamente.reflexivo. . ·
O traballar na base foi o que o
levou a renunciar ao bispado?
·O do meu bispado foi 'fenómeno
de prensa. Os camiños eran .os
de reitor ... Nunca tiven nengun
interese. Cando abandonei era
consciente de que lle dicia
adeüs a todas esas veleidades.
Podian darse...
O

-
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'O ·sindicalismo no ::· Le~te estaba ligado ao Estado ·e como-tal sofreu. os aconteciryientos
.

~

Jean-Fran9ois Courbe,
·''

. • xúuo R1os
Jean-Franc;ois Courbe, é o
Secretário da Comisión· da
Federación Sindical Mundial para Europa.
Experimentado dirixente
sindical que provén das
·fileiras da UGFF da CGT .
francesa. · Leva
desempeñando ó cargo ·
pouco mái.s de tres anos, e
vivindo dé perta polo
- mesmo as ·profundas

..

secretário europeu da 'Fedéración

Unha parte substancial da afÍliatransformacións que se
ción -da FSM en Europa coniput~ñen operado en Europa e
xérona os · sindicatos da Europa
.que tamén afectan ao
central e do Les.te. A que consi·movimento sin di.cal. A
dera debida a crise destes movientrevistaJoi realizada en
mentos? 'En que medida iso
Praga o 12 de Xullo
· afecta á FSM?
·aproveitando a visita· .que
. representantes da CXTG e· · A crise dos sindicatos dos paises
da Europa centra1 · e do Leste é
da INTG efectuaron á sede
unha crise ligada a un sindicalisda FSM onde se reuniron
mo que non tiña a sua autonomía
:ca secretário xeral desta
ou independéncia. Foi un sindicaorganizaéión, lbrahim ·
lismo ligado ás estruturas do EsZaharia. ·
·
tado e tamén dun partido político

concreto. lsto conduciu aos sindicatos a non poder apresentarse
como portavoces e defensores

'Os SINDICATOS

· AMERICANOS NUNCA
· TIVERON POSTURAS

MOi DIFERENTES DAS
MANTIDAS POLO
ESTADO AMERICANO'

dos intereses dos traballadores
senón simplesmente como xestores de obras sociais e culturais.
Trátase dun tipo de sindicalismo
distinto ao que coñecemos nos
nosos países, doutra conceición
do sindicalismo, e iso ten provo- cado no seo dá FSM discusións
moi difíceis e incluso en certo
momento teñen xurdido sérias diverxéncias arredor destes problemas.
Aparte desa conce1c1on particular, a independéncia frente ao

-_'Para ser útil o ~sindicato . ten que dar máis participación ao.s afiliados'
'

'

.

Como .calificariá a situación acfar a Europa ocidental !3 que retual do movimento sindical en
percusións terá dito proceso
Europa terido 'en conta non soen_rela~ión aos p~íses. do Ter- .
mente as transformacións cita- - · ceiro mundo?
das senón tamén as que sen
É un .fenómeno ·novo que nós
dúbida se producirán a- partir
nunca coñecimos e polo tanto é ·
do 1 de Xaneiro de 1993?
difícil referirse á historia para ter
É verdade que se fala moito das algunha liña directriz. Sen emdificuldades do sindicalismo nos
bargo é seguro que estes países
países en desenvolvimento e
do Leste actualmente miran
nos países do Leste, pero te-: moito' cara a CEE e. agardan
mos un pouco tendéncia a esmoito tanto dos governos como
quecer o que eu definiría como
dos sindicat.os, en termos da
a .crise do sindicalismo europeu. · axuda que lle poda proporcionar'
Porque se observamos un pou- - a CEE.
co o tema da c.onstruCión euro- ·
pea; o proxecto de 1992, cons-. ·
tátase de momento que os sin'CONSTATASE
dicatos teñen obtido moi pouco
causa e que a denominada diUNHA IMPORTANTE ·
mensión· social do proxecto euDEBILIDADE
DO - ropeu redúcese a detalles esca.samente relevantes, -moi precáMOVIMENTO . ·
rios, en comparación co proxecSINDICAL QUE
to de unificación monetária,
DE SER
APESAR
económica, cultural e mesmo
política.
•
PODEROSO.NON
Constátase unha importante ·
CONQÜERIU ·debilidade do movimento sindiIMPORSE NA CEE'
cal que apesar de. ser pod~roso,
non conqueriu imporse a f.lível ·
de CEE. Quizá sexa debido á
conceición de certos sindicatos
Se me refiro aos resultados
de soster a construción euro- ·da reun·ion do grupo dos 7 que
pea, esquecendo . un· pouco · tivo lugar en Houston, dá a imunha defensa máis eficaz dos
présión de que non hai de parte
interesés dos traballadores.
dos 7 páíses máis desenvolviÉ verdade que hai intereses
dos · do m1,mdo r:iúnha .grande
políticos; é: unha peha que certo
vontade de axudar aos países
número de o"rganizacións priviledo Leste. Hai certamente raxiasen este tipo de acorde en ·· zóns políticas. Hai certo numero
volvimento sexa·n interlocutores
vez dunha defensa rnais ratJical
de países que queren vincular ·. económicos .validos. Se Europa
dos intereses dos traballadores.
axudas a determinadas ga..._
non vende os. seus · produtos,
s'e· observamos un potico o as·
rantias sóbre a reforma poi íttca
encamíñase cara a crise. Se
que pasa nos países europeus
ou econórriica e penso que tal
non pode,. comprar as matérias
· constátase como o desenvolviconceición de solicitar garantías
primas aos PVD vai cara a cri~e.
mento nestes países ·semella
atópase tamen en certos sindiSe non é capaz de vender á sua
~stancarse,
cun. desemprego
catos de Europa: O que é segutecnoloxia, vai cara a crise.
moi importante. Diso fálase pou- ' ro é que os problemas de EuroPor iso digo que o problema
co, como igualmente de aumenpa actualménte non se limitan á · de Europa hoxe é un problema
t~ da precariedade, en todos.os
CEE, hai xa ademais dos doce,
do desenvolvimento dos países
sectores, tanto no traballo' como
os · países escandinavos, Áus- do Terceiro mundo. E a solución
nas remuneracións e mesmo no
tria, a EFTA, outros países.
á crise que existe en Europa
. emprego· como tal. .Goido que · Neste se,ntido semella que ago(emprego, poder adquisitivo
existe falta de combatividade da
ra crece a conciéncia nos sindi- · dos traballadorse, desenvolvi·parte dos sindicatos, ainda que
cafos europeus de . que Europa · mento económico) pasa por
resulta .complicado falar diso
ten a posibilidade de converterunha política ·de axuda aos paí· · porque en cada·país os síndicase nunha · poténcia política e ses . en desenvolvimento para
tos. tentan desenvolver a sua _aceconómica importante se é salir da sua crise que ·se agrava
tividade, pero noñ se fai sentir,
consciente da sua real dimenprogres-ivamerlte.· Semente ne· nen se ·pode talar dun n ível cosión, que-inclue aos países do sas condicións Europa poderá
munitário de accións comuns a
Le~te e da ·Europa Central.
atapar saídas, mercados e pro·todos os sindicatos de Europa _
O do 3° Mundo é u.n gran pro- - ducir máis.
que permita configwar un conblem.a, eu diria mesmo , que o
Pensar que· só se pod-en-solu:. trapeso ás decisións que se to- · pdmeiro problema de Europa.
clonar -..os problemas económi. mari en Bruxelas e que non van
Europa non poderá viver co res- . .cos cos países da Euro'pa ·do
favorecer ao~ - trábaUadores.
to. do" mundo na pobreza. EuroLeste, e un error. A axuda aos
En .que medida os -cámbios
pa para poder · viver necesita . PVD non é unha axuda exclusioperados n~ Leste poden afeegue. os países en vias .de desen- vamente no seu interese. As

.

1

'Q DO TERCEIRO
MUNDO É O
PRIMEIRO
PROBLEMA DA
EUROPA'
axudas aos países do Leste son
complementárias nunha estrat$xia dunha Europa que quer
desenvolverse e solucionar as
, suas dificuldades.
Existe ainda un espácio pró- ·
· prio para o movimento sindical
de clase na Europ.a das altas
tecnoloxías?
Que é o sindicalismo? Xente
que decid~ agruparse, calquer a
que sexan .as suas ideas sobre
outros temas, pero que deciden
asociarse arredor .dun ponto com_un: a défensa dos seus intereses (as condicións de traballo,
poder adquisitivo, a calidade de
vida) e non é estraño que histo- ·
ricamente aparecese vincul~do

/'

•

aos obreiros: se ben hai que valorar que cartas profisións intelectuais forori tamén pioneiras
na criacións dos sindicatos (ensinantes, correos). Asi pois na
orixe do sindicalismo están profisións intelectuais, non só
obreiros.
O sindicalismo non nasceu só
da existéncia de obreiros pero
tamén resultaba lóxico que na
indústria manufactureira de
princípios do século os obreiros
se organizaran para defender os
seus intereses.
Hoxe asistimos a un ha evo! ución dos grupos profisionais
cada vez menos traballadores
manuais, cada vez mais "cue. llos blancos", pero eu non vexo
que isto signifique o fin do sindicalismo. Se observamos con
atención decatámonos de que
os cadros das empresas organízanse en sindicatos, e mesmo
nas profisións libarais asócianse
e mobilízanse para defender os
seus intereses.
As modificacións na estrutura
social do emprego, dos traba lladores, non poñen en cuestión
a existéncia do sindicalismo.
Efectivamente pon en causa
certas conceicións, comportamentos, certo tipo de sindicalismo, pero fundamentalmente
considero que toda a xente que
traballa, sente a necesidade de
agruparse e defender os seus
intereses.
O problema das novas teconoloxias, lonxe de criar unha
crise do sindicalismo permite,
ao contrário, darlle un novo vigor. lso e apreciábel nalguns
países como en Aústria ou os
países escandinavos onde os
empregados están sindicalizado.s nun 80%. Aí non existe
contradición.
lsto quer dicir, un sindicalismo moito máis atento ás condicións de trab'allo, á vontade de
autonomia e de · independéncia
de cada afiliado que quer participar nas decisións que lle afectan,, que rechaza a simples consigna, os discwsos feitos, e que
en . definitiva quer ser parte do
seu sindiGato, e taremos que
xerar ese sindicalismo se queremos que dentro dun anos, as
persoas. que traballan, sexa cal
sexa
seu sector, se atopen
cómodas nunha organización
sindical e poda efectivamente
constat~r que se trata dun ins ...
trurilentó útil, apre~iar as suas
vahtaxes, e participar.
O
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A "CRISE éENTROAMERICANA

As inst~tucióhs armadas garar:iten .a supérvivér)cia .
do espácio democrático criado pola revolución
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Estado, .dos partidos políticos,
das igrexas, é exactamente o
ponto que explica porque o movimento sindical non soubo xogar
seu papel específico, indpendente, defensor dos intereses · dos
traballadores e que polo mesmo
perdeu a confianza dos traballadores porque nunca Ue permitiu
' desenvolver a sua actividade de
forma eficaz, e entón foi arrastado polo movimento que puxo en
xaque tamén ao Estado; a organización do Estado e os partidos
do poder. Formou parte do carro
de acontecimentos.
Agora, as cousas mudaron. Eu
creo que hai unha toma de con~
ciéncia moi forte por parte dos
sindicalistas destes problemas.
Eles teñen a vontade de cambiar,
nalguns países xa o fixeron, de
modificar esta vella conceición.
Trátase de algo que non é fácil
pois son 40 anos de prática reiterada, mesmo os traballadores están habituados a certo tipo de
sindicalismo qye para eles tamén
é o coñecido. E necesário desenvolver novas conceicións dos sindicatos; ser parte en defi11itiva na
acción, nas decisións. E outra
mentalidade que debe desenvolverse. Eu coido que os responsábeis sindicais teñen conciéncia
diso e tamén que os traballadores
reivindican esa posibilidade de intervención. Os dous fenómenos
conxugados poden producir resultados moi positivos.
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SINDICATOS DO LESTE
ESTÁ LIGADA A UN
SINDICALISMO QUE
NON TIÑA AUTONOMIA'
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Os traballadóreS rlicaraguanos
puxeron freo á .política·reprivatizadora

indical Mundial

A nova situación política existente en Europa pode favorecer
a eliminación dos tradicionais
obstáculos que ainda persisten
para posibilitar a intensificación
do diálogo e a cooperación sindical, sen exclusións ideolóxicas?
O problema é saber primeiramente se as ideoloxias desapareceron. Eu creo que os obstáculos
que ternos, que son heréntia da
guerra fria, foron pastos P<;>los
Estados pero non potas orgarnzaci6ns slndicais. Acontece que as
organizacións sindicais, e foi o
caso das organizacións dos países socialistas, están alineada!?
coas posicións dos Estados. E
verdade para os país~s socialistas perQ tamén o é para outras
organizacións sindicais de paíse.s
·ocidentais. Os ·sindicatos americanos nunca tiveron posturas
moi diferentes das· mantidas polo
Estado americano. Xa que logo
eu creo ' que padecemos as consecuéncias de situacións conflitivas entre os Estados e non hai
que esqu~cer qu~ is0 · está na
base da escisión do movimento
sindical que tivo lug~r en 1945 ao
.racharse a unidade existente no .
seo~a FSM.
Como son as relacións da FSM
cos novos movimentos sindicais
que se están consolidando ' en
ditas·países.

'NON SE PODE
FALAR DUN
MOVIMENTO
SINDICAL DOS ·
PAISES DO LESTE.
AGORA ESTAMOS
OBRIGADOS A FALAR
PAÍS POR PAÍS' .
A primeira causa que hai que dicer é que se pode talar dun movimento sindical dos países do
Leste. Antes habia máis similituties, pero eu creo que agora estamos abrigados a talar país por
país; xa non se pode facer un paquete comun con estas organizacións.
No que conceme á FSM, nós
sempre estimulamos os contactos coas novas organizacións
que foron criadas; a todos os
países enviamos delegacións
para tomar contacto cos novas
sindicatos e tratamos de axudalos nas tareas de construción.
Nalguns deles xurdiron xa várias
centrais sindicais. Como valora
as relacións pluralismo-unidade
en función da mellar defensa
dos direitos dos traballadores
nas difíceis circunstáncias económicas que atravesan?
A unidade é necesária para a eficácia do traballo sindical. A unidade non quer dicer unha organización monolítica. E aí onde refutamos a idea de que onde hai
pluralismo debe haber várias organizacións sindicais: Pensamos
que é posíbel dentro dunha organización democrática e u11itária
talar dun sindicalismo pluralista.
Pero iso precisa efectivamente
que estas organizacións se doten
dunha estrutura, dunhas conceicións, dunha vida que sexa democrática, que permita a cada
quen expresarse, tanto as suas
diverxéncias, como as posicións;
pero na nasa opinión, isto non é
contradicíón cun movimento unitário.
Se nós miramos na Gran Bretaña, na RFA ou nos paises escandinavos, son países onde as
organizacións sindicais son unitárias, e en cámbio no seu interior, mesmo na Áustria, existe un
pluralismo sindical.
A pluralidade de organi2acións
sindicais desde o poso ponto de
vista é outro problema. A miúdo •
a pluralidade de organizacións
sindicais estabelécese· sobre a
base dun debate político- ideolóxico, ou relixioso, e asistimos
máis a unha concorréncia entre
as organizacións, máis que a un
traballo comun para a defenl?a
dos intereses dos traballadores o

'NA GRAN BRETANA
OU NA RFA AS=----,-___,_
ORGANIZACIÓNS
SINDICAIS SON.
UNITÁRIAS, E EN
CÁMBIO NO SEU
INTERIOR EXISTE UN
PLURALISMO
SINDICAL'-

•

nefídos sociais e regreso

ANDRÉ CABANAS/MANÁGUA
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pitalismo ao estilo dos Chi<:;ago
A primeira disposición do
Boys. · _
governo da UNO, aquel 26
O recoñecemento, por ambas
de Abril que para moitos
partes, da trascendéncia dos te- -·
sandinistas pareceu o fin .
mas plantexados estancou a negociación e. recrudeceu o confli- ·
do ·mundo, foi proibir o uso
to. A mobilización foi en aumento
da palabra cornpañeiro e a
até abranguér a todos os secta:..
saia curta na
·res sociais e a milleir'os de trabaadministración pública,
lladores. Os intentos do governo
. ambos considerados sub-.
par· disimular o tamaño das propfodutos da amoralidade
testas deu azos para que fora
sandinista. O acorde
ainda maior ·O número de mobilizados. · A ··televisión estatal proalcanzado agora, tras a
porcionaba unha infor.mación
.tolga protagonizada por
ben diferente da que se reflexaba
:
máis de 200 mil
· ao sair ás ruas repletas de barríVioleta ChamorTo
traballadores, foi calificado
! · cadas que a policía retiraba- dunúa o Plan do Govemo".
de "realista e pragmático"
ra11te .o dia e os manifestantes
A UNO acusa á Central Sandi..:
e serviu para deter
repoñian durante a nóite . .
nista de "defenqer mellaras sala- .
primeira gran ofensiva do
Se ao govemo ·11e era imposíriais que co governo da FSLN
governo contra as
frearon": Sen em_
bargo, par~ Dá- bel levar á prática medidas reconquistas revolucion'árias, maso Vargas, .vicesecretário 'da presivas, polo carácter do exército e da policia e polo volume
nomeadamente a
Centr~I. "este novo govemo, sen
guerra, sen agresión e- sen blo- das protestas, os traballadores·
devolución de terras aos
queo económico vai atapar me- encargáronse de resaltar que.
antigos terratenentes. Se
.llores
condicións para resolver as eles· só querian negociar. Os
ben, non solucionou o
demandas dos traballadores. Por sandinistas .non podían regresar
conflito dun país
outra· banda, sinala Vargas, nós · ao poder tres _meses d~spois de ·
fondamente dividido,_
defendemos conquistas globais perdeló. Un documento elabora.:.
serviu para mostrar o
logradas e sostidas coa revolu- do. pola Asambleia Sandinista
ción, como a área ·prqpriedade recoñece implícitamente esta
primeiro espácio de
do povo, programas soGiais, di- realidade ao afirmar que o godiálogo democrático e
.
reito de participación e para iso . vemo de Violeta Bárrios "goza
popular _de todo
utilizamos armas lexítimas como de credibilidade internacional e,
Centroamérica, onde atéa folga. Ademais consfüuimos a riívetinterno, a maioria da poagora as mobilizacións
unha frente que agrupa a máis- .voación está disposta a agardar
sociais f_oron apagadas
de 100 mil traballadores e. 3 mil un tempo para ver se cumP.le as
suas promesas".
·
cunha dura represión . .
sindicatós de base".
da
folga
ten
O
balánce
final
·Propiciar o ~nfrentamento que reflexar necesariamehte a
Unha folga declarada "ilícita, ~e
actuación policial, que non -con- .
gal ~ inexistente" polo govemo coa policía

a

rematou senda unha moviliza- Esta folga tivo ademais duas ca- tabilizou morto~ nen feridos, péción sen precedentes que obri- racterísticas, a diferéncia da de- sie á gravidade dos enfrentamentos. O ·conflito resolveuse
senvolvida o pasado mes de
gou a este a negociar.
·
O trunfo dos traballadores re- Maio: a intención do govemo de cunha dose de persuasión" e resflexouse mesmo na maneira de dirimir o oonflito pala vía da in:. ponsabilidade. As institucións
celebralo: música e cervexa nos tensificación da represión, cunha armadas saen asi fortalecidas
locais da Central Sandinista de cárga de profundidade que pre- - q~mostrando que poden ser
leais ao governo, sen exercer a
Traballadores e frialdade e as ve- .tendía alonxar á policía das ba:.
ces contrariedade nos da Union ses sandinistás, e a maior impli- represión brutal, · configurando o
seu carácter profisional e neutral
Nacional Opositora. O diário La cación da FSLN.
A folga supoñia un gran desa- e garantindo o respeto aos esPrensa, propriedade de Violeta
Barrios, apenas acertou a incluir fio. Para o governo era a oposi- pácios democráticos para a loita
uns inusualmente apagados titu- ción ao seu programa de devolu- política e social criados en 1 O
lares: "Rematou a folga e conti- ción de terras, supresión .de be- anos de revolución.
o

--

Bush apreta a faltrique_
i ra
•A.c.
O enorme estarzo que a Administración Norteamericana desenvolveu. durante unha década
para derrotar o proxecto político
da FSLN en Nicarágua, non tivo
continuidade nos escasos 300
millóns de dólares aprobados e
entregados a Violeta Barrios
para a reconstrución. Tal cantidade ("pouco máis que unha es_.
mola", segµndo o comandante
Tomás Borge), semella ridícula
en relación á magnitude da destrución que os mesmos Estados
Unidos inspiraron e/ou ocasionaron desde 1980.
Na· campaña eleitoral, a UNO
proineteu . paz e melloria económica de contado e iso necesitaba o concurso dos -EEUU. Se a
paz era froito dunha decisión
política ao ordenar a desmobilización da contrarrevolución, a
segunda· precisa de fe.itas con-·
secuentes que áinda ·non se te. ñen materializado.
·
· As necesidades de Nicaráguá
para empezar o seu desenvolví..:
mento económico son de· mil mi-

llóns de dólares anuais, menos gáguico, e fuxir de programas de
do que ·gastan os norte-america- corte patriótico ou popular..
nos en programas de ornato das
·
'cidades. Os 300 millóns asignaA soedade de Endar:.a
dos; (en economía doméstica, 1
Non· so é-Nicarágua: e11 Panamá,
dólar por habitante · dos EEUU)
o Governo _de Endara recebéu
. servii-án para pouco mais que
420 millóns de dólares, cando os
custos directos ocasionados
cobrir o orzamento de Nicarágua
e deter o fenómeno inflacio11áriQ,
pola inyasión do 20 de Decembro ·ascenderon a 1.200 millóns,.
mais sen aspirar á mellora substantiva, dos pr~gramas de saúde, ·segundó· cálcuios dos empresa. ensino, habitación ou investírios do "país". Calquera finanmento.
_ ciación é presentada como "ca- ..~
Pésle á insuficiéncia ·do aproridade" ou "boa vontade", cando
bada e ás múltiples débedas
o certo é . que supón unha -pe..
que a administración USA ten
quena contra-parte. dos recursos
que en forma de evasión de cacon Nicarágua, -O · govemo local
r_ecebeu o "paquete de axuda"
pitais, excedente de investimencon ·1oas ao amigo americano, e
to ou :pago da débeda externa
saén -da rexión.
.. .
mostras de gratitude esaxeradas.
A crise,..acumulada e agravada
A resposta de Bush a .novas
poJa falta de apoio do exterior,
requerimentos é que o "financia- · · coloca a Centroamérica en .simento chegára via privada que, · tuación de permanente inestabi- ·
como · é sab.ido, compromete
lidade, e ameaza o próprio prócada dólar que entrega, e- non
xecto político norte- americano.
atende as necesic;:fades dos sec- .. A cotio,· os EEUU parecen sotores pobres. A falta de axuda. brevalorar a capacidade da oliextérna xa está abrigando ás degarquia crioula para manter o
control social en condicións 'de
bei$ burguesías locais a depend~r internamente do capita_
I. olie~rema pobreza:
O
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dia sen usar moito -que o forno riva como falua sen piloto:
:OPOSICIÓNS DE GALEGO
·non está para· bolos-, e .cáse. Con isto e sen facer mal a ninT
OKIO
Cándo sairon no DOGA convo,. que din co xeito de marear a guén, acadaríanse várias causas
cadas · as oposicións de ·suP e
agulla. E iso que é difícil. Pero xa xa que como deixo dito, eu non
FP ,-os que estabamos preparanvedes, a.un tamén se lle acorren son ax.iota, e moitos dos que non
do -as de L.íngua e Literatura ga- ..
ideas. Por iso é ben verdade que comemos -cousas boas se enlegas fornas ~rjvexados polo resDeus aperta mais non afoga, ain- tende- comprendamos certas
to dos opositores que preparada que moitas voltas mellor seria cousas que fan. os políticos para
ban Latín, Grego, Língua Liteque esganase do todo e se dei- manter-se no poder e por que o
raturas españolas, .etc ... O noso
xase de cóxegas, que para face- fan, a máis de quedar tipificado
estaba "tirado": 400 . persoas
las xa están os cans. O caso é · a corretaxe nunha só oficina para
para 12.5 prazas. "O do galego é
aclaramento do público en xeral
qu~ . con muller, fillos e sogra,
un choio".
non é fácil a vida, mais como é· e non haxa que andar pedindo
Si, ·ó do galego é un ''choio".
verdade ,que non hai dificuldade comisións parlamentárias -nen
Xa se viu. Pasado o prim~iro
que o honie non venza se ten nun nen noutro- para clarexar o
exercício da oposición e saí~as
forza de vontade e algun inxénuo que está clarexado por demais.
as Jistas de aprobados, os resul-que tampouco fai falta ser o Tamén se acadaria, como dixen
tados son os segµintes: no tribuManco de Lepanto ainda que andabán, que moitos parados
nal nº ·1, dos 205 oposit_
ores insalgo nos tocará a nós que somos soubesen onde van parar os carcritos pasaron a "peneira" ?5. Só
galegas como o tal escritor, que tas que non lle dan, e como ha-_
un obtivo a calificación de 7 e
din que o era por banda da nai. beria para todos , non terian máis
·deuse· o caso "paradóxicó" de
Mais como dixen, ia eu.aprofun- que pasar de cando en vez pola
que 14 deses 25 obtivéron un· 5
dando na maneira de levar o pan dita oficina e a cámbio .c:Jalgun re"xustiño" como calificáción.
a casa e ter -uns cartiños -pois cadiño -fácil, iso si-, poder coNo tribunal nº 2 de 204 opositampouco é· cousa de se facer brar o sobre que tambén lle iria
torés inscritos pasaron a selecmillonário da noite á mañá, que na sua sub-sisténcia.
ción 30. A nota máis
alta é un
para isa están as quin.ielas e a
Como comprenderedes, id~as
1
6, 75 e abondan os 5 igual que.·
Loto esa-, cando din coa fórnon faltan, Só fai levalas adiante.
sucedera no outro tribunaL
mula axeitda para facer unhas
Outro dia direivos como vai o
En F.P. non sucedeu o mescadela~. Vouno descreber aqui~
choio, aínda que ao mellar, xa
ano para que os resultados vaian por s·e hai alguén que estando de non fai falta que volo diga por xa
mo, pois foron .concedic;jas todas ·. nível?
nunha determinada direción? O acordo comigo queira participar sentiredes falar.
3. Cónstanos por .'información
as praz(:!s, pero dubidamos ainda
O
S.F:G. do choio, xa que non son avamáis que nos casos , anteriores directa de profesores presentes ,
XOSÉ L. VEIGA
(San!iago)
dos critérios que se seguiron en tribunais de oposicións que a
rento e agrádame que os outros
(Tarragona}
. para tal concE'.sión, ao mesmo Consellaria de Educación ten
participen en boa en boa maneiCARTA
DUN
PARADO
· tempo que -_d enunciamos a falta presionados os tribunais de Línra do que teño. O asunto non é
ABENTE ERA VICTORINO
gua e Literatura galegas para li- la eu ruando -que segundo a óutro que montar unha oficina de
de atención aqs .opositores.
QUE VICTORIANO ERA TAIBO
É importante resaltar o dado - mitar a concesión de prazas. Re- Académia da Língüa é xerún- influéncias· como outras que hai
É verdadeiramente gorenteiro
seguinte: a maior parte dos ·apro- ceberian · tar'nén presións os dio- cando me veu ao maxin a e que tan bons resultados dan:
que em Buenos Aires haja um
..... bados en Bl)P 9orresponden a membros · dos tribunais deste maneira de gañar o P?n.. de cada _ Wnha vez a oficina posta e
grupo de gente moya preocupaacondicionada cunha boa calexente . que está traballando co9
da polo estudo, sério, da i-ealida- facción -parcrque o ámbiente esinterina ou realizando substitu- ~ Q~TOS NON ENCHEN.
de galega na capital portenha, na
cións, .pero fundamentalmente '\/~¡;.;..;.;~~-~.;...-..-------:---------:------ texa quente, pois xa se sabe que
Argentina e na própria América,
na Galiza chove moito, ou chointerinos. Todo .isto, que poderia
tal como o Sr. Rodino (de quem
via, que esa é outra da que hai
ser asumido se.n problemas por
já tenho lido algum outro trabalque falar outro dia con máis leopositores que n·on superaron a
ho), autor de Victoriano Abente,
cer-; para comb~ter o trio e a
proba, semella sospeitoso, polo
un poeta de Muxía no Paraguai
humidaae do negóoio, ponse un
feíto de que xente dedicada ex:.
(ANT nº 439).
anúncio en todos os xornais da
clusivamente á preparación de.
No seu beneficio e nos dos leiterra soliéitando colaboradores
opo_sicións, ~por ter .rematado . a
tores, é que me permito pontualie.n axéncia ao tanto por cento,
· carreira de Galega o ano pasado,
zar:
ou como se dicía antes, a comie seí a 1ª promoción de galego
1 º) Victoriano (com a) era Taisión. Seguro estou que non han
en paro, non conseguiu .resultabo, outro poeta galega, pois
UN
RARÓ
CONSERVANTE
faltar.
o
aviso
pode
ir
desta
mado positivo, cando alguns oposiAbente era Victorino (sen a): igSeguindo-as normas da Consellgria de Pesca, hai tempo que deixei neira:
tores · deste grupo demostraron
noro se é erro do autor ou errata
un nível alto na faculdade e ta- de mercar peixes pequenos. Pero dias atrás, pasoume algo que debo
do periódico.
Solicitánse comisionistas
mén nas probas de oposición: relatar. Fuxindo ,dQ xorelo cativo, pillei na lonxa un bon peixe espada
2°) V. Abente Lago nace u em
-'' Moitos deles non atopan . unha que pensaba conxelar. Cal non seria a miña surpresa cando, ao abri- Fan falta amiguetes, amigotes e
1846, nom em 1840 (também
. explicación lóxica a estes resul- lo, .vin .que tiña na gorxa un estraño conservante moi branquiño e la amiguiños, que teñan boa relanom sei de quem é a data equitados. Ante isto semellou o .máis mar de ben envolto, taQto que non sei como demos podia conservar ción -só trato amigábel, enténvocada, se do autor ou do perióo
peixe.
Non
quixen
ir
reclamar,
psro·
dinlle
un
chisco
daquela
cousa
natural acudir ao tribunal para
dico).
dese- non . faltaria máis, con
p·erguntar polos critérios· de co- ao gato, xunto· coa maga, por ver se lle pracia. Non sei que raio de persoas que ·voen en primeira e
·3°) Recomendo-lhe ao amigo
rrección' e calificación emprega- _conservante era aquel, mais desde entón o gato non deixa de mallar teñan direito de pernada nas disRodino a consulta da "Antologla
dos, como se fixo no tribunal n9 a ritmo de cúmbia sabrosona. Asi que a ver se atinan mellar co que tintas zonas do próprio País
poética, 1867-1926" de V. Aben·
·
1, que se negou a contestar, au- _ lle botan ao pei)5e.
te Lago, recopilada polo seu
VENÁNCIO REVIRAVOLTAS como mandantes, mandóns e
mentando a sensación de arbi(Portopulo sur la Mer) xerifaltes das distintas adminisneto, Cándido Samaniego Abentrarieda,de e sóspeita na. correcte, Asunción, 1984, onde vem
tracións locais, provinciais e xeción ·.e valoradóri das probas;
ESTUPEFACTA
obra e vida e, pese aos erros que
r1ais da Nosa Terra, a fin e efeito
· Ante isto, podemos comprobar Observo con estupor la absurda polémica que se há desatado con de saber por elas e coa debida
tambén ali se contem, dá muita
o nível de indefensión dos oposi- ocasión de la concesión de las llamadas "Medállas Castelao".
informaQom sobre o nosso autor
antelación os proxectos a realitores ante as decisións dun tribinacional.
Oeste trabalho eu sanas
diferentes
bisbarras
epazar
Creo yo que se está a dar una importancia por demás ~ este tema
. bunal xa que se parte da base de en una .estéril· confrontación.
lientaria duas curiosidades: os
: - · rróquias.
que son infalíbeis, e ademais non
poemas galegas ·estám deficienTotal, que una conocida cadena de fruterías que ni. siquiera está
Interesados dirixirse a.... aqui
teñen obrigación de dar explica- establecida en todas las ciudades gallegas, entregue unos-detalles a o enderezo e catro ou cinco nútemente transcriptos por gentes
cións do que f~n ou deixan de unos viejiños que han trabajado -toda su vida pdr el futuro de nuestra meros ·de teléfono.
que nom sabem o nosso idioma
facer, co cal quedan ·a coberto bendita región, es algo que no tiene porque e.nfqdar a nadie. Digo yo.
(e som 4: "Lembranzas", "TreO
dos
teléfonos,
que
pode
pa.
todas as irregularidades que seno", "No alto do 9orpiño" e mais
LIDUVINA LISQUIÑAS recer unha carallada, é moi impa.dan dar.
o que come9a "E hora de rezar,
(C/José Antonio, Vigo) portante xa que dá moifa impor\.
triste bendito:'); o outro caso é o
Despois do dito apreséntarisetáncia, inda -que desppis se
MENOS XORNADAS PERDIDAS
. de incluir, como ·próprios de.
nos os seguintes interrogantes:
usen outros aparellos.
. ·Abente, os versos rosalianos
·~ 1 . Por que, se proceso é · lim- _ Ante a lam~ntábel perda de xornadas laborais que suporá a celebraNÓn fai falta máis no aviso.
"Adiós rios,· adiós fontes" ... trapo, non se oferecen critérios nen ción do chamado dia aútonómico de Galiza, antes Festa do Apóstolo, Con isto xa. teríamos a prime'ira
duzidos por aquel ao espanhol:
propoñemos ó seu urxente -traslado para un dia festivo perr:naner:ite, , alanc_ada para pór en marcha o
aclaracións? ·
·
por ,certo que tentei conta~tar
1
2. Os opositores veñen de re- como ben pode ser o primeiro Domingo de Agosto, data. que, por choio, e a medida que fose
com ' o autor da recopila9om ...
estar
ademais
situada
nun
mes
máis
vacacional,
sigriificaria
un
aforro
mutar a carreira e estiverori un
agrandándose a marxe de actua- . mas nom me foi possível, o .que
~ enorme de horas.:de traballo que agora estanse botando a p·erder.
áno preparando oposiclóns. Teción, iríamos pondo en marcha
m~ fai pensar se já nom será
. · ñen todos uh n ível tan balxo para Este ano, a Pfópria da~a festiva no meio da semana non deixa de ser máis oficinas nas distfntas locali- aeste mundo (pois é nado em
unha
provocación
para
moitos
preguiceiros
qúe,
sen
dúbidá,
van
quedaren eliminados á primeira?
dades para abarcar rnáis choio e 1905).
.
Como teñen que prepararse para apr9vei~ar para non facer nad~ vários- dias seguidos. Pero isto non viver un pouco mellar do que o
Um saúdo muito cordial na codebe
suceder
mais,
po~ iso· esperamos que a nasa proposta sexa
"satisfacer" as espectativas dos
faéemos hoxe por dia.
mum e dupla condi9om de gale-.
·
membros do tribunal? Como son atendida canto antes.
Seguro . estou que non faltaria - gas e ·rioplatenses.
O
FELISINDO FUSTALLA e tres asinaturas máls en noma de· CAGADELA
calificadas .as próbas? Sóri _
c ríte(Confederación de Asociaciones.Gestoras Aliadas para la Depredación riengunha nécora das que inda
XOSE M• MONTERROSO DEVESA
rios caprichosos ou sérios e d~ ·
.
._
.
Empresarial del LHo~I Autonóoiico). , quedan.na _~ia. e qúe andan á deCA Corufta)
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Nº 441

A compañia de. amadores ·Teatro da Lúa:·suJ

néganlle ·o.permiso para rep~esentar Yerrpa en vers.i óp gaiega

Un ano ·cte traballo nóvel- e voluntárto perdido
pola proibición de repres-e ntar en galega
•

G. LUCA DE TENA

"Non hai outro remédio" .
Con estas palabras
senténcia resignado o
director de teatro Dario
Álvarez mais dun ano de
traballo, a escrita dunha
acabada tradución e os
· mil e un detalles dunha
cenografia pensada para
a estrea de Yerma en
galego. Agora, recomezan
os ensaios en español.
Un representante da Sociedad
General de Autores Españole.'"'SGAE pecbou as taquillas du
Garc1a Barbón de Vigo , no que
o Teatro da Lúa Su/ estreara o
espectáculo. Á compañia de
amadores que dirixe Dario Álvarez non lle queda outra que recomezar os ensaios para versionar en español e aproveitar todo
o esforzo mvestido na montáxe.
A SGAE négalle permiso para
facelo en galega porque esta autorización foi concedida de a
pouco con carácter universal ao
Centro Dramático Galega polos
herdeiros de Federico García
Lorca. No CDG esperan estrear
a versión da Yerma que recén
preparou Miguel Anxo FemánVello para os prirneiros dias de
Outubro .
"Cóstanos un grande esforzo
porque é ao galego ao que estamos afeitas. Nós non talamos
habitualmente español." -quéixase Dario Álvarez, histórico do
grupo Júada e director do Teatro da Lúa do Sul-. Estamos a
vivir unha situación de Kafka,
porque despois dun ano de traballo obriganos a comezar de
novo nunha língua que non é a

Foto de Garcia Lorca coa sua nai, realizada

nosa Por riba da intervención
da SGAE, que só nos perrnitiu
facer a estrea da obra, a Caixa
de Aforres de Vigo reclamounos
o vinte por cento da taquilla. Parece como se quixeran matarnos
toda a ilusión por fac"er algo,
principalmente aos que actuaban pola -prirneira vez, despois
de contribuir cos seus cartas, co
seu traballo personal e de entregar sábados e domingos á
obra."

Permiso rematado
Tanto Dario Álvarez como o actor lgnác1o Pérez precisan que
non tratan de carregar a responsabilidade da proibición sobre o
CDG O Teatro da Lúa Su/ soli-

po~

Blanco Amor

citara hai un ano da SGAE autorización para representar a Yerma en galega, sen que daquela
puidesen prever que o CDG teria unha inciativa coincidente,
despois do nomeamento de
Xosé Luis Blanco Gil ' "Debeuse
todo ao vagar co que fornas le..:
vendo adiante a montaxe, pola
mesma limitación de tempo que
nos marca o noso traball6' de
amadores -explica Dario Álvarez. Asi que cando chegou o
momento da estrea, o permiso
que nos deran os herdeiros do
autor estaba a piques de rematar . Pensamos que non haberla
problemas, xa que os circuitos
que ha visitar o CDG coa sua
Yerma non coinciden cos nosos ,
sobre todo nas vilas e nas al-

deas".
Canda faltaba menos dun
mes para a estrea de Yerma , o
CDG-anunciou que comezaba a
selección· de actores para a:
montaxe da mesma obra do autor granadino. "PeílSamos que
era unha coincidéncia, pero
mais nada porque a ·nosa cenografia non se parecería nunca á
do CDG - recorda o director do
· Teatro da Luú Sl.il. Nós situamos .a obra nun Oriénte indefinido que aqentua as condicións
de subordinación nas que_vive
Yerma .e dámoslle grande im. portáncia ao vestuário, _para o
que co_seu incansabelrnente e
con grande arte Amparo Cabezas, que endebén fai o papel de
Maria na obra.".

Dario Álvarez vivera en Pontevedra a experiéncia anterior
de ver como a Garda Civil proibia a representacio.n de Divinas
Palabras que el mesmo tiaduci- _
ra ao _g alega e que representaran por toda Galiza. "Foi a experiéncia mais .bonita do grupo
Xiada. Representái¡mios -Divinas Palabras en Lugo e en moitas Vilas, pero chegados· a Pontevedra o f:illo de Valle Inclan _
dixo que deberían metemos na
chirona por nos atrever a representar ao seu pai en galega. Denunciaranos e mandáronos ·a
parella p.o teatro cunha orde xudicial . Pero ninguén nos pode
tirar a experiéncia que vivemes
coa rriontaxe da obra."
Un representante do CDG sirralou que para a equipa do
Centró fora un.ha sorpresa ·a notícia · da estrea en Vigo da Yerma.. de o Teatro da Lúa Su/.
Cren no Centro Dramático Gale. go que non lles corresponde a
eles supl~tar aos herdeiros de
García Lórca para decidir se se
debe conceder un novo permiso
de representáción ao grup0 vigués. No que se retire á concesión de exclusividade universal
para a montaxe en galega , considera o CDG que é decisión da
SGAE dacordo cos herdeiros de
Larca. En . todo cas9 ,o permiso
fara solicitado de trámite. Pero
os dez membros amadores _do
Teatro · da . Lúa Sul sírltense
como manifestantes regados
por un coche bomba despois de
mais dun ano de facer de fi.guri.- ·
-nistas, costureiras,_carpinteiros,
soldadores, electricistas, músicos, . intérpretes, mecanices,
traductores e , sobre todo~ ·actores r na sua propria lingua crlie
agora non poderán empregar na
Yerma .

O

O 28 de Xullo comeza no Carballiño o festival Xociviga ·

A Conselleria de Cultura aillda non publicou as
axudas aos festivais culturais que tradicionalmente veu ·-apoiando
•x.c
As XOCMGA (Xornadas
de Cine e Vídeo de
Galicia) que se veñen
celebrando
ininterrom pidamente
desde hai seis anos no
Carballiño, - ·a VII
edición ábrese o vindeiro
28 de Xullo-, van
celebrarse desta volta só
coa promesa verbal de
financiación da Xunta por
.· canto ainda non teñen
saido no Boletiri Oficial
as axudas, tanto a este
certame como á Mostra
Internacional de Teatro
de Ribadáv1a.
Hai unha novidade fundamental nesta VII Xociviga. e. é que
por prirneira vez va.se celebrar
en dous disintos momentos do _
ano: Ne,s te verán (28 d~ Xullo a

4 de Agosto) ten lugar a exibición de películas, ademáis dunha reunión do Con.sello de AdrninistraCÍón da empresa distribuidora argallada pola Confederación de Cine-Clubes e a reunión da Asociación Galega de
Críticos e Escritores de Cine,
que recentemente viu como lle
eran rexeitados os seus estatutos por ir redactados en galego.
A segunda parte, pensada para
os debates, celebrarase do 26
ao 29 de Decembro .

Cinco seccións
A Mostra ten ciiico seccións:
"Festival de Festivais" , "Novas
·Irn.axes, ·Novas Motivos" . "Clásicos" , "Aventuras", "Cine para
nenas" e "Especial Confederación" . ·
·
A sección "Festival de Festivais" destína~e a películas que
foron premiadas nestes meses ~·
en diferentes países. Serán ·de
estreq. en Galiza "Rua sen retor-··

"Os contrabandistas de Mºonno" de Sarnuel Fuller e a neozefleed" de Frtiz Lang e finalmenlandese "O navegante" de Vite proxectarán "A raiña da Áfricent Ward, ademáis de várias
ca" de Huston.
- .
xa coñecidas, "O rrieu pé es"Cine para Nenos" pasará caquerdo" , "Cazador Blanco, coratre filmes : ."A illa do Tesauro",
zón negro", "Valmont" ou "Os
de Frazer Heston, "Perau~trinia
soños d~ Kurosawa". En "Nov.as
2004", de Angel García Vidal,
Imaxes ... " - son . 5 as películas,
"101 · Dálmatas" de· Disney e
escollidas polo que teñen d~ nounha produción· italiana, "Sirnvas aportacións cinematográfibad" . No "Especial Confederacas, "Helsinki Napoli", de Mika
ción" contan coa ·película cuba· Kaurismaki, "Fai o que debas"
na, que está a causar sensación
de Spika Lee e •"Sexo, mentiras ·
e fitas de vídeo", de Steven So- · . ali onde se ve, "Plaff'.
As proxeccións comezarán ás
derbergh, son as confirmadas.
4 da tarde . e seguirán iriinterrompidamente até as 3 da maNa sección de . "Clásicos"
drugada. Nesta- ocasión os or(que quizais se denomine "Un
ganizadores non cantan cunha
xénero, un clásico"), serán de
das sás habituais que recent"eestrea en Galiza el} v.ersión submente ten pechado.
titulada, o western terá- "HoriAdemáis dos aétos reseñados
zontes de grandeza" de W. Wyterá lugar un, - encentro dos
·1er; ' o cine fantástico estará reCine-Clubés de Galiza e .Portupn~sentado por ·.. o increíb~l
gal. De¡:¡taca asrinesmo a au_sénhome menguante", de Jack Ar-. ·c ía desta volta de vídeos, nonold"; a corhédia pala obra de
meadamente porque non se ten
Wilder, "A yida privada de S ~
financiado nengunha das nuHolmes"; o de aventuras por

merosas ideas apresentadas, en
pap;e poio longo _"ínterin de traspaso da Xunta. "Mesmo no cine
:--eom!3nta Miguel Anxo Fernández, da organización de Xo- ·
civiga-,- agora mesmo só está '
filmando Miguel Castelo, e vários proxectos que xa foran
aprobados no anterior mandato
están completamente paralisados . O vídeo hoxe só se fai nas
escalas e sofreun parón importante... e _non por falla de,
ideas".
No encontro d~ Decembro
haberá duas seccións, unha delas de Cine Portugués, e nos
debates trata~anse dous temas
esencialmente, "Imaxe en dife",rentes ~ámitos" (meios de comunicación, escoias, administraCipn ... " e ·"Distribución e exibi:.
cióri en gal.ego" . Nesa segunda
' tase posíbelrnente estará aberta
a e)cposición Cinegalicia , e proxectaranse as tres longainetraxes galegas, estreadas o pasado
ano.
·
O
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Lalo,V illar.e ·Anxo · ~glésias, ·fotoxomaliStas.
JH:ai moito que avanzar até que se aswna que un gráfico taffién: é un xomalista'
médias entre o que escrebe a
notíci~, qu o director e o redactor xefe da sección: elixen a foto
e segundo o.espácio que teñen
van enchendo con ela. Finalmente sempre lle corresponde
un .papel subordinado.
· É un critério moi chapuceiro.
Moitas veces prefiren poñer oito
foto"s. pequeniñas a unha foto a
tres ou catro columnas. Ainda
estes dias publicáronme un trnzo dunha foto que non represen. taba nen unha oitava parte · do
total!

j
• ~N CARBALLA

-~

Anxo Iglésias e Lalo Villar,
fotógrafos de prensa,
expoñen durante todo ,
- éste mes unha selección
·das suas m·e noras fotos,·
"moitas _v eces daquelas
que · non publican os
periódicos, pu que o fan
cortándoas e deixándoas
irrecoñocíbeis", na Sala
Os Peiraos de Vigo . Anxo
publica asiduamente ·
neste semanário e ·no
diário "-El Correo Gallegb",
Lafo é ·o :responsábel ·dé
fotografía de ·"Diario 16 de
Galicia" . Ambos e dous,
que ·compartef.l critérios
semellantes, Xulgan nesta
entrevista non só a sua
profisión, taméh a
c~nceición gráfica da
prensa do noso país.
''. O diáriq esixe moitos máis traballos que o próprio facer fotografias.. porque tes que enc9!garte non só do laboratório da$
tuas próprias tomas, taméñ doutras fotos . É unha responsabilidade que o fr;ee ~lance non ten.
Pero p_olo . demais non hqi. diferéncias entre exercer fixo desde
un médio ou ir por libre"' emita
Lalo Villar. "Á hota de expoñer
foto de prensa a escolla ten que
estar guiada polo valor informativo da foto. que é a marcá que
distingue ao foto-xomalismo. O.
critério que ·eu sigo -Anxo
Iglésias~ é colgar o que nunca

1

~ XENTE CADA

VEZ É~S REÁ""Cll\
A QUE LLE FAGAN
FOTOS. A HISTÓRIA
E ESTAR SEMPRE
DICINDO AOUI NON
PODES FACER
FOTOS

·ves publicado.. b exemplo -de
que unha foto do Rei que non
entra no protocolo xa non se p-µblica as máis das veces, poi.s en
xeral ese tipo de material é o
que te~ oportunidade de mostrar. A exposición serve para ver
o que non se ve, paradoxicamepte, nos meios".

A ·edición da foto,grafia
nos meios
O fotógrafo ·perde o control
do que se publica?
A.I. - ·G problema parte de erue
non hai xente que desempeñe o
labor ele redactor gráfico dun ·
periódico. Ese labor ;realizase a

Andando a Terra
'-

UANUEL HORTAS VILANOVA

A que podemos chamar foto
a ser a preferida nos médioB? Segue sendo
unha batalla constante dos
fotoxornalistas tentar fuxir
desa rutina?

Unha escolma
dos mellores·
traballos de
Manuel Hortas

oficial segue

Al.- Non é a prirneira vez na

Vilanova
realizada por
Mª ·Pilar
·G3:14cia Negro
.

.

eMi~elMato

Fondo

L.V.- Ás veces tamén é un
problema por parte dos redactores . Hai que diferenciar entre fotógrafo e redactor gráfico. O primeiro pode ser calquera que
teña unha cámara -fágao mellar ou piar-, e o redactor gráfico ten que ter un cóñecirnento
da información , saber o que sucede . A füto é información e por
iso non conci)Jo esa arde ao fotógrafo, que contén unha infravaloración, tan habitual nas redaccións : "mañán ás 11 tes que
ir a tal sítio". Sen roáis . Como
se realmente non foses cobrir
unha ·infbrmación e neces ites
sáber do que h ai que informar.
Ás veces tamén se dá iso de dicerlle ao redactor gráfico - irÍlos
.chamarlle asi, xa que réivindicamos o nome-, "se non p odes ir
déixanie ·unha cámara que fago
eu as fotos ", como se o que ti
fas non requerise nen gun ::;oñecimento, nengunha preparación . Hai moito que avanzar até
que o conxunto dos informadores asuman que os gráficos tamén son xomalistas .

-.

redación que ao ver o material
din, "que m aterial máis b on! " e
ao dia seguinte ves que sacaron
a foto oficial, porque ademais
sempre che peden que a fagas .
ÁB veces tes sorpresa e rompen
ese critério , pero isa é a excepción. ·
L.V .- Realmente chegas á reda ción e tes que tratar de vender ,
a moto: tratar de convencer ao
redactor de que foto debe ir. No
fondo o problema é de incultura
gráfica.
·

E se por sistema non se fai?
. L.V.- Eu moitas veces fágoa ·e
· . non a positivo, pero sejnpre
acaban pedindocha.

/

E non cámbiou nada amentalidade?
L.V:- De.spois de· estarlle todos
os dias enrriba acaban entrando , e un 50 ~a redación, xa
comprende e valora a información gráfica.
. Nas e_ntrevi~tas xa viron Ciue
·· unha boa foto tamén require un
~spácio importante , que realza

o conxunto •da información .
Agora · falla facer clíegar esa
mentalidade· á conceición global dos xomais.

Séguese pedindo ao fotoxornalista a foto morbosa, de
impacto no sentido pior da
palabra?
AL - Isa vai a menos tamén entre os fotógrafas . A min no me
interesa sacar os sesos da muller que se guindou desde un oitavo piso. Intento compoñer e
dar un contexto do que sucedeu . O demais é fotografia de
forense .
Despois hai causas que a min
resúltanme especialmente violentas e que penso que en certa
maneira ·están fóra de lugar,
como cando, é un exemplo , me
peden que cobra un enterro
dun mariñeiros, e quérese a
foto do enterro mesmo. Para
min iso non é xomalismo. E
ademais os meios ás veces
atuan mediatizados polo que
poda facer a cornpeténcia .

R estriccións á fotografia
Mudou a atitude de cara ao
fotó~afo? Hai rechazos?
AL- A xente cada vez é máis
reácia, quizais polo uso coactivo que se ten feito a veces con
ela.
L.V.- Mesmo a xente que vai
pala ruase pon violenta . Problemas tes en todos lados con isa
cantinela de "Aqui non se poden facer fotos. A min non me
fagas unha foto". Pasoume nun
hospital que tendo todos os permisos dos directores médico e
xerente do centro, e indo acompañado dunha celadora, chegamos a unha planta e un bedel
dixo que ali non se fac1an fotos
e acabouse . Tes que andar
sempre con permisos e recontraperrnisos, realmente non podes entrar a nengun organismo
e a case nengun sitio sen pasar
por unha ringleira de autorizacións.
AL- Pero non só entrar . A mm
desde a rua, querendo fotografar dun estaleiro un barco que
ian botar dous dias despolS -e
que nos convidaban á botadura- , saeume á metade da rua
un vixilante xurado querendo
proibirme tirar a foto
L.V. A história é estar sempre
dicindo, "Aqui non podes facer
fotos" .

'Pi..

FOTO, A IMAXE,
TEN MOITA MÁIS
FORZA QUE G
ESCRITO. AO
FOTOXORNALISTA
AS VECES TÉNSELLE
CASE MEDO

'

Agora en certos aconteci.mentos só aceden fotógrafos oficiais. Veuse por
exemplo na Foz de Lumbier,
cando a morte dos dous
membros de ETA. ·
L.V .- Penso que hai medo a que
o fotógrafo saque algo máis do
que se ·quer dicer. Nun hospital
ti entras coa cámara e coas fotos podes denunciar miles de
causas. Non é o mesmo que diéilo , a foto ten moitísíma máis
forza e ·ao fotoxomalista, --nesa~
situacións ; ténselle case medoo

.\!
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Fuxiildo do

O . futuio

diletantisrrio

das.artes

b) o sornetemento dós intereses expresivos e creativos á lóxica da circulación de mercancías , que acada á súa expresión
explícita, entre cínica e abertamente compracida, en artistas
como Andy Warhol ou os arquitectos "post-modernos".
3. A superación da fase aétual
da ane, tan duramente diagnos- .
ticcida, pasaría, segundo árnbolos dous autores, pela rec~pera
ción do papel da arte como ins=
trumento de compromiso e reflexión cultural e mesmo moral
e do artista como individuo au~
tónomo respecto dos condicionantes económico-comerciáis (o .
que non se debe confundir coa
reivindicación do individualismo do artista: para Gablik, por
-exemplo, :é a ultravaloración
deste individualismo uiiha das·
causas ~ da actual decadencia _
das artes) .

Pofta Blindada
Coñecida como poeta, periodista e narradora, Margarita Ledo
Andión entrega a sua terceira
obra . narrativa, Porta Blindada. Os seus dous primeiros livros narrativós, ao noso parecer.
caracterizaban-se pola sua indefinición, pala insuficiéncia expresiva, pala imposibilidade de
conciliar fonde e forma. vida e
arte. Quizá era a insuficiéncia
expresiva debido a un paroxismo adolescente (narrativarnente
talando) que a sua linguaxe, a
da autora, non soubo dominar.
Agora, nesta nova entrega, cinco anos despois da falida Viole -

Suzi Gablik é unha moi coñeci. da e respetada ·crítica de arté
novaiorkii'l.a. Deuse a coñecer
internacionalmente, hái xa moitos anos. _cando, desp0is de pasar unha · tempada vivindo rio
dom!cilio dos Magritte, escribiu
o que ainda hoxe é considerado
por moitos como o mellar trabaIlo sbbre o xenial pintor belga.
_ Eduardo Subirats, catalán, é
profesor de Estética na Uníversidade de Sao Paulo. UltirnaAta aquí as coincidencias.
mente vive de a cabalo entre
As diverxencias · son martas,
Brasil e España, onde son frepero interésarne atender só · as
cuentes as súas colaboracións
que se ·retiren ás ·pro postas de ·
sobre análise estética e filosofía
saída da situación, é dicir, áS' ,
da arte.
·
propostas de futuro·. AqÜí os ca- I
¿Por que xuntar estes dous limiños bifúrcanse notorif3.ID.ent~. e'
bros destes dous autores , por
e esta bifurcación, na miña opioutra parte con personalidades
niqn , é altamente representªtie
posicións
nada
coirléidentes?
gurados a base de lugares cova das. grandes opcións entre as
¿Por que estas dúas obras que.
rnuns, de momentos fúteis, de
que hoxe está, abrigado a monin seque.@ pagan o tributo da
banalidades supremas. E ·M .
, verse o p~nsamento estético
rigorosa
actualidade,
xa
que
as
Ledo soubo ex_presá-lo a meio
(aquel que aspira xustarnente a
súas edicións orixinai~ se redunha . técnica que é, por ela
supera-lo marco estricto da
montan
a
antes
do
ano
1987?
mesma, metafísica, e dunha esanálise. endogámica, condena-:
Porque constitúen dous · dos
crita "coactiva, na-que se unan
da -esta a certifica.:las marxes
máis
esforzados
intentos
de
rnaterifil.s, referéncias, tempos,
inalteradas/bles das modas i..r:Íidiagnostica-lo desconcerto no
ritmos, xogos analóxicos, bepostas polos ,circuitos comerque
hoxe
vive
o
mundo
da
arte.
chos inexistentes, tiques de diciais) .
E
porque,
por
liba
das
súas
dif
eferentes culturas" por dicé-lo
. Suzi Gablik aposta decididarencias, si coinciden en saliencoas suas próprias palavras].
mente por reconstruir unha estar
unha
serie
de
datos
básicos
/
Ccmtodo, ha· momentos, sotética de fundamentación trasque, ó meu parecer, deberían
bretodo nesta seglinda parte,
cendental, mesmo con resonanser
xa
referencias
inexcusables
nos que abusou de certos ticias de carácter. abertamente
para
calquera
que
queira
pensar
ques e "meteu" demasiada caumístico-relixioso. Fronte ó descon
rigor
sobre
a
arte
dos
nasos
sa (páx. 118, ou as últimas, que
. concerto e desorientación, á fa!- .
dias
e
.
sobr~ o seu futuro. Son
babia-se de ver se lle fan un
.. ta .:a~ critertos.~-á que.. n9s -ten
estes:
ben ao conxunto da narración
conducido a arte contemporá.:
1.
~
pul6revolucioñario
e
ou ~sttagan-a); mais o rñáiof
nea ca seu extremo relativismo
transformador
dos
movementos
perigo que corre Porta Blindada
pide volta-la ollada ó respet~
estéticos
das
avangardas
das
é a dos leitores diletantes, quer
polos valores tradicionais, e non
prirneiras
décadas
do
século
XX
.dicer, aqueles que non lean
só no plano meramente estétiestá hoxe definitivamente esgounha novela, senon outra cauco. "Para que floreza a práctica
tado.
sa, que serán aqueles a _q uen
da arte. é necesario ·que . este
2. Neste esgotamento xogan
lles interesará a primeira parte
encarne unhas virtudes. Nas
(e lles parecerá que a autora - un papel fundamental a progre, .s ociedades nas que non se
siva integración da. producción
pudo "dicer'' máis cousas) e
presta valor ás virtudes, . é difícil
artística e do mesm0 individuo
non saberán ver que a segunda
que floreza a prácticq_ da arte".
artista
nos
mecanismos
propios
é o espello falso ou deformado
afirma. Non sei calé a posición
do
desenvolvemento
económico
(ou quizá roáis profundo) da prique a Gablik t~rá adoptado nas
capitalista, e isto en dous sentimeira.
p9lérnicas sobre a libertade de
dos:
Margarita Ledo Andión deu.
cre·a ción, tan actuais hoxe nos
a)
A
incorporación
das
técni.
para rnin, a sua mellar narraEstados Unidos (lémbrese o
cas
da
reproducibilidade
mecáción até o de agora . Soubo fuxir
caso da .exposición antolóxica
ñica transforma radicalmente a
de diletantismos e do perigo
· do fotógrafo· Mé¡tpplethorpe) ,
concepción
da
obra
artística.
A
que supuña dar unha visión
pero non hai dúbida que frases
arnbigüidade inicial <leste fenóunilateral ~ e omnisciente dos
como esta -son susceptibles
meno,
tan
ben
comprendida
por
personaxes sen por iso cair
dunha utilización na dirección
Benjamin
(a
quen
Subirats
fai
nunha fria obxectividade que
do conservadorismo moral inaucontinua
referencia),
dou
paso
non teria dado vida real aos segurado polo reaganismo.
ultirnarnente a un proceso de
res que pululan pola novela. O
A posición de Subirats é me- banalización comerciál 'da obra
nos "nidia. A súa é unha obra na
XESIJS GONZÁLEZ GÓMEZ
de arte que está .a anula-los poque o peso critico .~supera en
1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1990.
tenciais transgre_sores e máis di136 páx. 1.100 pta .
moito ó. constructivo,· como, por
narnizadoras da mesma.
I

ta ou Trasalba e o militar morto ~

Margarita Ledo define as suas
búsquedas. encontra -a maior
pane das veces- a sua expresividade. concilia fondo e forma
A novela divide-se en duas
partes. A primeira narra mo mentos dunha vida , a dunha
persoa recluída nun manicórnio
(persoa que, seica, chegou a ser
secretário do Consello da Mocidade) . A autora, en segunda
persoa ás veces, outras usando
da literatura oral e outras técnicas, vai contando ·a hlstória do
seu personaxe; a sua estadia en
Búenos Aires , en Barcelona, o
manicómio, a nai, o país, a política, a esquizofrénia non só dos
personaxes. E alterna estas cenas coas suas reflexións (as da
narradora), todo iso encadrado
nun país vencido, que se busca
e que non sabe que decisión tomar. O resultado é unha primeira parte curiosa, ás veces algo
linguareira, nunca falta de interese, mm ben estruturada, onde
se usa case á perfe1c1ón o "fundido encadenado" ou cárnbio rápido de planos. Unha primeira
parte onde a A. nos irltroduce
nun universo esquizofréruco, mcomumcável a me10 dun relato
tóxico e cuxa orde (ou desorde)
é-nos par ic1pada por unha unplacábel fidehdade á percepción
do personaxe que vive nese universo
nesta parte da novela,
a ma1or parte dos personaxes.
senón todos De ai que, en certos momentos. a escrita deba
ser -como dixo a A nunha entrevista~ esquizofrénia (consciente e consentida ... ); non babia outra maneira de facer perceber ao leitor o mundo, o universo· qt:.e se está a narrar.
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A segunda parte, texto máis
difícil , que necesita dunha entrega e unha pan1c1pación máis
consciente por parte do 1eitor,
non dá resp~ro . Aquí M . Ledo
"mete" todo. Orabén, a novela
pode dixeri-lo todo a · condición
de que sexa concebida corno
unha novela , non corno un veículo todo terreno . E aquí , o conxunto completo , está concebido
como unha novela. A técnica é
máis depurada que na primeira
parte, a meio de diferentes personaxes e de diversos momentos deseña-se a outra persoa,
espello en falso do principal
personaxe da primeira parte, introducindo-nos nun mundo totalmente diferente, onde os personaxes son verídicos mais carentes de sinceridade: non son
literalmente nada, só un monllo
de ideas recebidas, de opinións
feítas e aceitadas dun ou doutro
grupo sbcial; son, en certa maneira, só un vocabulário. E de
ai que estes personaxes, ou esa
personaxe, só teña unha vida física. [Inciso: Jendo esta segunda parte, o principal personaxe
dela ia-se-m9' configurando o
mesmo que os "figurantes" dun
"belo" anúncio de Limón Kas,
onde, cunha moderna música
de fondo, nunha barra dunha
discoteca vernos un rapaz e unhas rapazas que van tomando
as diferentes cores dos focos
que percorren o local. Nunca·
está definido unha cor para un
rapaz, é dos diferentes cores.
nunca da · fusión de todos eles .
Aqui, aos personaxes pasa-lles
un pouco o mesmo: son confi-

ruta por Delhi, Puskar, Jaipur, Jaisalmer, Agra, Benarés,
Bombay, e en Nepal, Pokhara e Kathmandú. Aloxamento
en hoteis.
·
Saídas: Tódolos meses de Xullo a Novembro.

EN VELEIRO POLOS MARES DE HQLANDA

Pre~io:

Unha viaxe de 14 dias que inclúe unha semana de navegación en antigos veteiros, 4 noites de hotel en Amsterdam e transporte e.n autocar.
Saídas: 5, 9 e 26 de Xullo; 2, 9, 16 e 30 de Agosto.

226.000 P,fs.

PERÚ E BOLIVIA
Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro.

Precio: 272.000 pts.

Precio: 72.000 pts.

S~ídas:

Ruta cicloturista de 13 dias por Holanda incluindo a bici
aloxamento en campings. m~dia pensión ·e transporte e~
autocar.
·
Saidas: 1 e 18 de Xullo; 1 e 16 de Agosto; 1 de- Sept~m-

SIRIA E XORDANIA

bro.

Precio: 183.000 pts.

1 mes . .De Xullo a Novembro.
Precio: /98.000 pts.

Saídas: 15 días. De Agosto a Outubco.

· ·

Precio: 69.000 pis. en Xullo e Septembro: 74.000 pis.

~n Agosto .

·

Preció: 289.000 pts.
KENIA

.

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro. ·

Precio: 285.000 pts ..
FILIJ>INAS
Saídas: 1 mes. De Agosi-¡j 'a Outubro.

EXIPTO E XORDANIA .

EN BICI POR HOLANDA

INDONESIA
Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro.

· Precio: 265.000 pts.

,

Solicita o naso Boletín de Viaxes de!Verano-90. .

·

TURQUIA: DE ESTAMBUL Á CAPADOCIA

Vó até E~tambul e recorrido de 15 dias por Bursa, Efeso,
Kusadas1._ Egnd1r, Capadocia, Ankara, Mar Negro. O aloxamento e en hoteis, en habitacións dobles e o transporte en autocar.
Saídas: 29 de X uño; 13 e 2'7 de Xullo: 1O, 17 e 31 de
· Aposto.

, .

Precio: ~ 34.000..pts.
INDIA CENTRAL, RAjASTHAN E- NEPAL

Vinteoi~o días en autocar, tren e· avión para fácer unha

r

.

E ademais ... Grecia, Yugoslavia, Escandinavia, Arxelia,
Marrocos, Senegal-Mali, Pakistán , A Ruta da Seda Tibet, Australia , Cuba, México-Guatemala Colombia- ·
Ecuado!. trek_kings polos Alpes" Ladak'l:l, 'Annapurnas, ·
Everest, Cord1lle1ra Blanca de Perú:

CLUB DE VIAJEROS
Rondo de Sdnt Pere, 11. 6. 3o. · 08010··Borcelono· Tlf.: 302 SO 81
Ledesmo; 7. J- lzqdo · 48001· Bilbao.·Tlfs.: 424 42 65 · Á24 22 15
Rodriguez Son Pedro, 2.0f.1202·28015·Modrid·Ttfs.: 44511 45
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outra banda, é agardi:ibie de
dun espá.cio que$ de seu. Asa- quen tanto amosa deber ós tratumal cidade de Ourense daqui
ballos da· Escala cte Francfu.rt.
ao século XXI. Carlos Gonzalez
Pero o camiño que abre, .desde
Villar, grabador e pintor, artista
ci meu punto de vista, é moito
de . sólidos· fundamentos técni~
máis fecundo do proposto pala .
cos e teóricos .que van elaboGablik. Para ·subirats o fracaso
. randa unha obra das máis insdo proxecto anovador das avanpiradas · do presente . panoram
gárdas (ou, cando meno~: o .seia
plástico. Ouer dicer, unha comesgotamentp) é tamén o fr¡;¡caso - plexa e multiforme oferta do ·
do proxecto ilustrado do racioque se .veñ facendo'· na Galiza ·
nalismo tecnocrático caracterísesencial no e ido da criación vi tico do mundo industrial. A resual, e todo isto producíndose
vitalización dá creación · artístinunhas peculiares circun.stán·ca aparece así vencellada a
. cias exteriores.
todo· un proxecto de renovación
Dun tempQ a esta parte, o ·
cultural que, como en Gablik, mundo das artes plásticas ven
supera tamén o plano do estetiaparecendo de forma destacada
. cismo autofundante, aínda que
nos meios de comunicación de
Subirats non o fai depender de
masas, asi que haberá que penningún intento de refundación
sar que-existe. Sen embargo, as
dun tradicionalismo trascennotícias tratadas limitanse a
dentalista, senón d& recuperadous eidos: o das cotizacións
ción do anceio utópico que permillonárias que estári. a acadar
mita resolve-las grandes contra~
obras ·de artistas recén m_ó rtos,
diccións xeneradas pala propia
ou a piques de morrer,- nas sudinámica tecno-industrial ' (a
bastas das grandes comercialicontradicción ecolóxica como
zadoras dá arte, e as imensas
novísima expresión da vella
colas de cidadáns que · cobizan
contradicción natureza/cultura,
a"proximarse ás obras. mestras
a contradicción entre ·desenrolo :
que · sempre tiveron a mán;
científico- técnico e identidamais
ninguén llo d:ixo nun. des culturais e históricas, etc.
ca.
etc.).
Anque non hai coincidencia
O)':lrimeiro suceso non mereplena . n~ 'determinación das
ce máis atención que a que me- .
causas e menos aínda na oferta
receria calquer outro fenómeno
de so1uci6ns, haina ~o diagnósespecµlaitivo dos que o gran catico central: as avangardas mopital está a desenvolver en moirreron. O futuro ·da arte xa ·non
tos outros sectores (armamenpasa pola explotación de orixftismo inecesário , desfeita econalidades vácuas ou pala proculóxica ~ degradación urbana en
ra artificial da novidade seguntroques de diñeiro Tápido, condo o ptinqipio do "todo vale",
táxio comercial da · cultura e
por máis que o pailanismo dos
mesmo de todas as relacións
máis e a especulación dos pou- · -persoais, étc ) se non .fose porcos .t eime en facémolo crer. - que non é fácil .. asumir que o
Pode quE:) aínda non saibamos
custe dun cadro dun pintor
moi ~en por onde ha pasar, .
cunha obra numerosa, en plerti pero, desde ·lo_go, o futuro da
tude criativa e produtiva, chega
arte xa non está aí.
O
a valorarse por riba dun clásico
cunha .ptodución relativamente
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE
cativa e caseque toda ela tora
de
circulación
comercial.
Suzi GABLIK¿Ha muerto el arte moderno?. Hermann Blume. Madrid 1987.
Exemplo, Jaspers Johns vs El
Eduardo SUBIRATS El final de. las van- ,
Greco. Do segundo, que dicer?
guardias. Anthropos . Barcelona 1989.
Semente lembrar que non hai •
arte sen artist_as e que é moito
.máis , atractivo,
de seguro

que

!J

e

máis doado, achegarse ao estú dio dun artista contemporáneo
. .o u a unha galería de arte que
suportar várias horas de espera
e outras tantas de empellóns:
cando . a arie con maiusculas
está tan perto de nós. É un lu-'
gai: -comun que o ruído mtroducido na comunicación entre artista e espectador pelos fenóménos da- hiperespeculación e a
espe<;::tacularización rachan a
posibilidade de · retioálimenta- .
· ción, quedando, polo · tanto, a
acción c;riativa descorítextualizada · no tempo e no espácio.
Asi sucede que a maioria dos
matériais da plásti,ca contem~
. .poránea · atópanse na própria
história da arte, converténdose
todos os proxectos ·colectivos
en efímeros movirnentos sen
vontade de perduración. Usar e
tirar. A incidéncia deste confuso panoráma. nun lugar situado
na periféria .da periféria do sistema_ de produción· cultural ,
como definiu a ubicación da cidade de Ourense o notábel crí. tico Camilo Franco, é contun. dente e máis ou menos como
segtle: .boa parte dos profisiol.1ais 19cais refúxianse nas pau.. tas académicas e producen
cualificada artesanía sen un
chisco de criatividade (a antítese da arte), o.u tra parte opta por
coller o tren da modernidade,
apontarse a todas as modas, e
chega inevitabelmente tarde a
todas as citas. Pero hai outra
terceira via, a dos resistentes .e
aceirudos, a da E~cola de Ourense' a dos que se saben elexi -.
dos para seren artistas. e define:r;i estratéxias aµtónomas e a
longo prazo, sen presa pero. sen
pausa coma dixera o anodino
activista Franciso Francó . Este
grupo, ·o verdadeíramente interesante, é o representado ·nesta
mostta, que tende pontes desde
_o tempo presente co pasado e
recupera · a vIB1on . colorista,
comprometida e irónica _ dun
Cándido Femández Mazas na
-~ctual de Miguel Mosquera, ou ·
a austeridade dun Failde na
inspirada e . '1gorosa obra de
1

Ay me~
Ourense !, ou
quen anda

l...

rl

Iñaqui Basallo (ainda que eu teria pref~rido que Julio González
fose ourensán para asimilalo ao
naso escultor).
Para rematar, unha frase de
Picasso 0932) na que sintetizaba todo o que ten que saber un
artista e os de A y, meu Ourense sábeno b en . "Cando se vai
diréctarnente ao grao, todo o
que se ten ~ un mesmo. Ti es
un sol con mil raios no teu ventre. O demais é ren".
O
FERNANDO FERRRO

Nota sobre
o mestre
·Howard Hawks
Bola de Jume
Apesar dos cuarenta e seis anos
que ad.icou a dirixir películas , a
carreira de Howar Hawkas é escasa en títulos: so 40 filmes entre 1926 e 1970. Pare n , nengun
cineasta corno el posue unha
tan gran cantidade de obras
esenciais na história do cine e
na historia dos xén eros cinematográficos. Porque Hawks, ninguén o dubida , foi un todo terr~o. un traballador incansábel
que , cun estilo depurado e paradigmático da síntese 'fílmica e
cunha linguaxe e técnica narra~
tivas , onde a concisión e a austeridade expresiva constituían o
"canon" constructor, deixounos
unha boa marea de películas
sen as que é imposíbel escreber
a história . do cine. Cultivou tooos os xéneros, agás o musical,
e en todos deixou a pegada .da
-sua fonda mística. Cineasta do
dinamismo; (como Huston) incapaz de concesións á galeria e
ao seguidismo das modas de
conxuntura, .·a .t raxectória de
Hawks é a dun home que non
só · se limitou a ·dirixir, -senón
que foi un "autor" completo que
produce e coescrebe todas as
suas cintas. Ria Roxo (1948), Ria

nas .paVias?
Por mor da celebración das Festas da Cidade, a Concellaria de
Cultura organizou a mostra de
12 artistas ourensáns dos máis
comprometidos coas corrente~
inovadoras deste fin de milénio
e as ·salas qo Museu Municipal
foron testigos do event-e. Catro
radicais .escul~ores non figurativos que rE?icorporan ·o valor dos
materiai,S vemácUlos as suas
pezas e afrontan con gallardía,
as cuestións tradíciortais da escultura, eles son: Ignácio Basallo, Lt_µs Borrajo, ·cachorro e Xavier Cuiñas ... Un ceraplista-escultoi; Xoán Torres, e un pintor-·
escultor, Xurxo Orq Claro, subliñan ~ positivo das visíóns "de
borde" entre disciplinas diferenciaclas, a grandezá das contaminacións e os bons resultados qu~ se poden acadar cando
un corazón fria anirria un cereJ.:>ro apruxonado. Os pintores
Miguel Mosquera, Xavier Riomao , · Manolo Figueiras, Maria
. Rosa Capo,rale e Felipe Iglesias,
transitando camiños plásticos
tan diversos coma o que vaj
desde o construtivismo lírico
ate o surrealismo xeométrico
dan testemuña dun tempo e

Gary Cooper

- de Sangue (1952.): Ria .B ravo
(1958) . O Dourado (1966) e Ria .
Lobo (1970), falan da débeda

que o Western ten contraída
con el. Ter ou non ter (1944) e
O saña eterno (1946) $On exem, plos antolóxicos dó. thriller, asi
. como.Scarface .(1932) é un título
do cine ·de ga:i:isters,
Polá sua parte, A escuadrilla
do mencer (1930) aseguraba o ,

Obra de lgnácio Basallo

.

'

sub-xenero de cine avions xenero que teria con Se os anxos
teñen alas (1933) e Air Force
(1943) dous dos seus títulos
rnáis salientábeis O sarxento
York (1941) e Hatari (1962) talan
dun cine de aventuras e dinámico , sobretodo este último
onde os temas de amistade entre os homes, o estarzo comun
e solidário e a búsqueda da liberdade, representan denominadores irrenunciábeis na filmografia deste cineasta morto
en 1977 cando acababa de
cumprir 81 anos. Porén, na
miña opinión, a maior aportación de Howard Hawks atopá. mola na sua faceta de autor de
comédia . Certamente, xunto a
títulos com o A noiva era el
(1949), Síntom e r exu venecer
(1952) ou "Os cabaleiros preférenas loiras (1953) cornédia me-

morábel pero carente de xénio,
ternos tres que bastanse a si
mesmas para facer de Hawks
un dos mellares e maiores creadores de formas da história do
cirfe . Estoume a referir a A fiera
da miña nena (a película preferida d e Hawks). Lua Nova e
Bol a de Lume. Realizadas a intervalos de dous anos en 1938
e 1942, estas tres películas explicitan
maxistralmente
as
constantes de Hawks que quedan indicadas antes. En todas
elas, Hawks provoca unha perfecta simbiose entre a irnaxe e
a palabra, escollendo situacións
divertidas e estirando a risa até
facela coincidir coa crítica de
costumes e, por momentos, co
drama. Como di moi acertadamente o cineasta Fernando
Trueb a, "a a cción e a palabra
endexam ais viviron un romance
m áis feliz que nas p eliculas de
Hawks". Os diálogos que son
como disparos de metralleta, as
imaxes que son como dardos
dunha ballesta e q. interpretación dos actos que é a argamasa ideal d~ edificio, representan
os tres elementos de ouro da receta de Hawks · Ball of fire
(Bola de Lume) ésta baseada
nunha obra de Billy Wilder que
tamén firma o guión, debe a fotogravia a Gregg Toland e a
música a Alfred Newman, e as
caras dos personaxes centrais
son as de Barbara Stanwyck e
Gary .Cooper... Haberá algún
despistado que sabendo o que
sal;>emos de estes nomes e do
torto Hawks, · deixe pasar a
oportunidade de maravillarse·
durante os 111 m . que dura o
filme?
O
. CELSO X. LÓPEZ PAZOS
Bola de Lwñe, Martes 24 TVE. 1-22,40 .
Reflexos nun olio dourado. Xoves 19.
TVE-2, 22,20
Recomendado moi especialmenttl este
Huston onde Marlon Brándo d á un insoportábel recital .

1
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'Salvo Sárgadelos e algun que outto caso;· a cerámica está na prehistória'
tómo, ven que c·a se suben sós,
e o primeiro cornentári9 _,qu~ se
Hes acorre é quB< é ,algo ben doado ao alcance de todo o mundo.
A verdáde non é esa. Aparte hai
outra causa, n.á pintura tes a posibilidade de correxir o qqe fas ,
en cerárniCa non . Outro factor é
o lume, rnoi a ter err canta; ·en
fin. · qué todo_o pr_o ceso 'é rnoito
· máis dinámíc9 . e máis. divertido" .

• MICKY BERTOJO

Xosé Luís Ribas é un
home non moi ben
coñecido, mais os seus ·
murais e obra escultórica
espállanse pala xeografia
galega. Para este home
rigoroso e disciplinado, ·
falar de horas no seu
tranallo. é case sacrílego,
el traballa e ponto ; as
horas que lle leve un
traballo, unha obra
. concreta, non hai relóxi9
que as marque. Para el, a
cerámica é unha arte
completa, sen nada que
envexar,senón todo o
contrario, a outros vieiras
da plástica.

.'Pi_. XENTE VE AOS
PROFISIONAIS .DA
ALFARARIA'
FACENDO PEZAS DE
TRONO, E O
PRilvIEIRO ·,
COMENTÁRI_O_Q_UE_·
.SE LLES OCORRE ÉOUE É ALGO DOADO
AO ALCANCE DE
TODO O· MUNDO'

A prlmeira pergunta é xa
case tópica, por que a eleición da cerámica como soporte, como xeito de expresión?
O por que é mm sinxelo : para
mm. a cerámica, é o máis completo dentro da plástica. xa que
nela aparece o debuxo, a escultura, de feito, traballas co volume , traballas en plano; é un traballo misto dentro das plásticas.
Ainda que a cerámica estexa
considerada como unha arte
menor , critério moi subxectivo e
d.lscutíbel , penso que se realmente houbese un nivel dentro
das Artes, como alguns propoñen , seria non· o que se opina,
xa que nela aparece o traballo

de cor. o traballo de yolume , e.
por último, a química, unha parte fundamental no proceso cerámico. Ou sexa. que ten a sua
parte técnica, unha razón que
aducen sobretodo pintores para
obviala. máis amigos da criatividade que de traballos de produ ción dos materiais necesários
para facer un traballo cerámico.

-Cales son as razóns de fon-

do desta infravaloración da
cerámica?
A verdade é que son moitos os
factores que influen, unha delas
é a área xeográfica na que vivimos, outra o parangón que se
fai entre cerámica criativa e tradición alfareira, hoxe ·igualmente pouco valorada. A xente ve
aos profisionais da alfarQ.ria facendo, por exernplo, pezas de

Entre tanto tarro de substáncías e U.nto artilúxio,.
dame a impresión de estarmos no laboratório duií alquimista?
-

mesµio-o custo en pes~tas ven
·senda todo o conttário. ·o bron. ce é 'algo especial, ten como un
halo.... aparte que por unha escultura en broncEl cobras 7 ve~
. ces máis e trabal)as 7 . veces
menos. Aparte consjderacións
criativas.
Que sáída lle ve, hoxe, á cerámica na arquitectura? É

algo especialmente .novidoso?
En todo _caso, tetíamos que falar
de recuperación, xa que a tradición cte uso da cerárnicá há al'quitectura no Estado español é
rnoi fonda. Na Galiza, a causa e' ·
_· ben· distinta, a pedra chega a
.de_sprazar inevitabelmente á cerámica. Nunca haberá tensiqns,
son cores diferentes, acabadtrs
diferentes; a paísaxe está propendo xa un material ~determi
nado.
Todo · evolue, neutras área;
do estado a influencia das cul. turas greoa ou árcibe estiveron .
a deíxa¡ un pauso· importante,
. o que supuxo un salto moi irn- .
portante nas fase~· da cerámica.
Na Galiza, desgraciadamente,
nón é o caso. Agás Sargadelos
e algun que outro caso filado, a ·
cultura cerámica · está case na
pre-história. O que chamamos
-éerárnica popular ou tradicional '
pódesediéer que está case na
·pre-história : Arxila _ cocida e
cun v.idrado .ou esmaltado do:
máis tose.o. Como se pode aplicar este i3Stado de causas á arquitectúrn. actual? A respos.ta é .
evidente .- Cabéria unha . opción
de arquitectura primitiva. en~
cántadora, si, ·
non é ·o
caso. Si g,gora empeza a introducirse a ceíániica na nova ar- quitectura, é sempre en func~ón
do aiqúitecto que fai o proxecto.
Onde hai cóusas suas? Refí-

No traballo dun alquiraj.sta había moito de azar , aquí cando
traballas con esmaltes ou co sis"'
tema Seger, traballas con pesos
mole_culares, está~ a formular,
podes predicer perfeitamente o
·que vai acorrer; ainda que o resuítado final se acerca roáis ap
que ti dis, xa que hai unha reacc;:ión química incontrolada que é
o .lurp.e. Nen todo é puro azar,
nen se pode predicer todo con
total exactitude. '
Hoxe existen rnultitude de
opci6ris: ernprego de esmaltes,
rome á 'obra de carácter púllnha a8ignatura que :rnottós das ·
bljco. .
ceramistas de hoxe óbvian; alta
Aparte de ·museus ou particulae baixa ·temperaturas.; pezas de
res, na Cotuña está o mural dos
rotación en tomo. hoxe un poué
Xardins de Méndez Núñez·- un co en desuso. Eu teño un e~tilo
mural eminentemente . didáctimoi particulár ccí tomo, que , sen
'
co--, unha prática habitual en
dúbida, me identifica. ainda
rnoitos' paises-- por c~rto. Un
que curiosamente os prérnios
pouco grácias á sensibilidade ·
que teño ou os traballos rnáis
do arquitecto -Desmond que ,
coñecidos son esculturas e muideou
a construción. Proxectos
rqis, e non pezas de tomo. E_n
apresentei unha chea deles, xa
nengunha d~s expos~cións que fago esquezo algunhas pezas . ·fose para rótulos das ruas , rutas
monumentais en distintas cidafeitas deste· xeito . Tampouco
des. :.' en nengun caso foron
deixo de facer aportacións alleas
aceitadas.
· Antes talábamos do
aos materiais cerámicos desde
mural aos Liberais, nas ConGhihai xa tempo: rnadeira,· pedra.·
. ·· ñas, teño tarné'n rnurais en Cavidro, rnetacrilato ... e c;on acerto
rral, no coléxio público. Agualaá vista das novas tendéncias .
. da, Cataboix, Cedeira , na faPolo que :-dixó · até agora, ·
chada do novo Goncello, dedivostede esixe, polo menos
cado Lancelot. neste caso. é
autoesíxese, oficio,· profisio· un trabailo compartido. con Manalidade real, · ~on si?
_
nuel F_erreiro en canto á . parte
Griativa. Non re9ordo a ubicaEu falo dunha míriima dedicación exacta de todos, en total .
cion de 10 horas. Isto, rn:oi posi-=
belmente.. vaia en contra de . · poden uns 15. óutra . cúestión
son os rnurais para · a ' empresa
rnoitos critérios. Por outra ban. prív~da: ·nó Polígono de Poco- ·
da non hai que confulldir aca~
maco; na rua Nicarágua .. , Cudérnico _ con profisional,- . dous .'riosarnente é' neste tipo de tratermos . ben distintos. O qú..13 se
-ballos onde se ve a· profisionali
dedica de _xeito ·p rofisional · a
• dade do ceramista, xa que tes
algo , con isto quera dicer que
que cinxj.rte' a unhas cores moi
adopta este xeito -de vida, ten
.. determiñadas, a un ·anagrama
que entrar, a topé, nesa profi. sión: rnoitas horas , rnoito egoís. concr~to; a un tipo· de letra
identificativo da. fuina; é cando
mo, .por e~emplo a nfvel farní~
tes que saber realrÍlente,que cor
liar. _ten que ser así e non h~
. outra. Quizá outras profisÍóns·
tes que ernpiegar, de onde o .
corno pode ser a pintura, teñen
tes que sacar.. . aquí rion hai
Ínáis "vida social": A cerámica,
azár . posíbeL Pensas nese motal é · corno eu a vivo, non. Un
mento o tempo que tes pasado
mural cerámico duns 40 rn2.. _pat.
facen:do .mAdicións, expertmenexemplo : leva entre· 7 e 10 ve. tan do, gastando moitos .cartas
ces rnáis tempo que urllia obra
n'un tempo precioso, imposíbel, '
escultórica en brbnce..ou pedia,
. as rn'áis das vec~s. de cuantmsen embargo, a valoración ·e
car en pesetas.
O
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Un executivo non a seguíu e perdeu o avi-On,
porque non sabía o do atasco.
Un emprega.do non a
sen gabardina, prucose
xefe piSxoo a caldo.

se6~iu,

co~.10

saiu de casa

J.n:.ia sopa e o seu

1

Urt."1a moza que non a segu.iu, non se interou
a tempo do concerto e ficou desconcertada.
Un oficinista que non a seguiu, non .soubo
a not!cia política do aía e non pudo fala.r
de nada na oficina.
· Sen embargo, outro o'ficinista que a seguiu,
comprobou que ~ a mellar pol!tica.Unha se ·íora que ·a segtti.u, intirouse de . que
lle tocara a lotar!a.

Un trabal.lador interouse a tempo do tempo
que -ia ir e preparouse _c on t ·empo.
E tL."1 axec:uti vo tTv1-e a s ~~$".:Li.~)~ 1 non seguiu
pola rua. do atase.o e chegou ao aeroporto·

en hora boa.
E 4 -que ouvi~ IW~~.-SER &·. necesário para
sair 4e casa sabendo o que pasa~

a
I

Pase esta · nota a un amigo para que _siga
e se non, xa ver·á o que .pasa. i1a....

Cad~a

a

4
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·-uri paquete~bomba para ó
.

.

.

' •

O método terrorista ·Cilas cartasbomba qlie ·recentémente e·s tiyeron d~ tráxica actualidade teñen un anfec;::edente histórico, e
quizá pioneiro, na que recepeu.~ '
rematando o primeiro térCio' do
pa_sado século, o· xeneral ·Eguía,
.. quen á sazón era o Capitán Xe-

.
1

l
1

Gui·e irQ
yULTUR~

. .

Xeneral
~EQ-u):a
.
.

.

neral de Galiza. . ,
Don l'{azário Eguía era un militar basco
que nacera en Du•.
rango no 1777. Forxárase, como
tantos outro_s. na guerra .c ontra
os exércitos de · Bonaparte' nos
dias da chamada Independén-.
cia. Entre 1824 e 1832 foi Capi-

tán Xeneral . da Galiza, despois
de desempeñarse corrio Governador militar de Tui, cidade
que por ·esas datas -'--7-vixente
ainda .a antiga división provincial- era capitál da provincia
· do seu nome. Daquela a . sede
· d~ Capitania .residia . en Com-

'

/

·- postela, instalada no pazo do ·
Marqués de Santa Cruz . _Des.:
ppis voltou a tr_?sladarse á ém:uña, onde ainda continua logo do .
intento- de,, traslado a León no ·
. J898 .
· Párece que o xen~ral · era ·
home dado á represión e ao
castigo dos subordinados, seve-·
ra e .firme atitude mo{ louvada
· polo cronista Pablo Pérez Constanti, arquiveiro compostelán,
quen nas suas Notas Viejas Galicianas xa se .ocupou do astinto
nun traballo titulado Los terro-

Diante das dúbidas e polémica surxida pola permanéneia no
cargo do xeneral Eguía, o Concello compostelán fuco 'uhha exposición ao monarca solicitando que continúase n-o pesto a ·
vítima "ite cuyo atentado no se
ha conocido hasta el dia un'
ejemplo de tal naturaleza" . Na

citada exposición comparábase
o estoupido do paquete coa "estrepitosa . . .e, rupción de un vesubio portátil" . Tamen pedia o

Concello ao monarca que concedese a Eguía o uso de estampiña para asinar --que, evidenristas· de antaño. UI) pliego 'retemente, lle era necesária- asi
servadisimo ' para el General
como o emprégo. de Tenente
Eguiéi, én 1829. Otero Pedrayo
Xen eral.
referiuse a el ·Como O t€rril?el
Non
se
chegou
a
saber
endeEguía, dicendo que tiña ás suas . x?ffiais o autor, ou autores, do
ardes un barbeiro para rapar en
atentadq,
apesar de terse ofereseco as carás dos libera.is e que
cido 40. 000 reás dos da época
empedrara a rua compostelán
ao delator e ainda 6 indulto, no
do Franco con multas impostas
caso de complicidade no atenaos blasfemos.
tado por, parte deste. Quizá tenDurante o chamado ,.Triénio
touse buscar un chivo expiatóConstitucional
(1820-1823),
rio na persoa do boticário de RiEguía destacouse como 1,ln dos
badávia, Xosé María Chao Romilitares máis fernzmente inidríguez -pai do político repumigos da causa constitucional,
blicano Eduardo Chao e do xorchegando · a presidir unha Xunnalista e editor Alexandro-,
ta absolutista estabelecida en
quen foi encadeado como su.-Bayonne. Pouco despois, na priposto inventor do artefacto exmavera-verán do 1823 unha forplosivo O boticário Chao fo-ra
za francesa de ocupación. coñetoda a sua vida un activista da
cida como os Cen Mil fillos de
causa liberal, o que o levou a
San Luís, invade o território essofrer unha azarosa existéncia .
pañol para repoñer no trono a
Como miliciano volu.Iltário loitaFemando VII como r:nonarca abra en escaramuzas contra os
soluto e .dar fin ao tri.énio consabsolutistas. No 1826 traslada a
titucional. Seguramente que o
Vigo a sua botica , que foi semseu norneamento como Ca,pitán
pre un centro de conspiración
Xeneral de Galiza, - meses despolítica. Sofre cadea, desterro ,
. pois, debeu ser un prémio á sua
confiscación de bens, cheganf:i:delidade á causa do absolutisdo a ser condenado a marte. da
mo.
que se librou por un indulto.
Tres anos despois do atentaO 29 de Outubro de 1829, o
do, no 1832, Eguía foi relevado
Capitán Xeneral rncebeu entre
por Pablo Morillo como Capitán
o correo do dia un prego, selado
Xenéral e marchou da Galiza .
.en León, do volume dun tomo
Pasaríase despois ao carlismo e
en oitavo. Por iso falamos dun
foi xefe do Exército do Norte.
paqliete-bomba, en vez de. carCando o ·famoso Convénio de
ta-bomba. Ao tentar abrilo, o
Vergara,
entrou ca pretendente
paquetiño estoupóu, voándolle
don _carlas en Fráncia . Postea man direita e causándolle feririormente acolleuse a unha amdas na esquerda, asi coma nas
nistia, figurando ainda no 1852,
co:xas e no ventre. Seguramente
ano
do seu pasamento. como
hoxe isto non pasaria e a vítima
Senador vitaliciQ do Reíno pola
seria calquer axudante do xenesua província natal
O
ral, encarregado de abrirlle o
XESUS TORRES REGUEIRO
correo.
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Para obras orixinais en lingua
galega, dotado con 250.000
ptas . o que se rexerá polas seguintes Bases
1ª Poderá concorrer ó premio
calquera persoa sen distinción
de idade oú na'cionalidade
agás os gañadores das anteriores edicións, que non se poderán volver a presentar ó premio nos anos sucesivos.
2ª Os textos, cunha extensión
mínima de 400 versos, deberán ser i.r'léditos e orixinais e
.t erán que estar escritós en
idioma galego, optando entre
as varias posibilidades que
dfrecen as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma
Galego elaboradas polo ILG e

a RAG: sen ningunha prescrición de tema, extensión ou
carácter. Sotelo Blanco Edic1óns resérvase o dereito de
recorrer xud1cialmente contra
quen incumpra estes requisitos
3 Os onxmaís presentaranse
por triplicado, en follas de tamaño folio ou DIN A4, mecanografados a dobre espacio. e
hanse de rem1trr a Sotelo Blanco Ed1c1óns, Apartado de Correos nº 559 de Santiago de
Composcela, ou ben se han
entregar na súa sede compostelá (San Marcos. sin .) antes
do 15 de setembro do 1990
1-ª Cos orixinrus. que irán precedidos polo titulo e mailo
tema escollidos polo autor,
axuntarase un sobre pechado
no que figure por fóra o lema

e que ·cónteña unha ficha cos
exemplares do seu libro im· · Estabelécense tres prémios:
datos de identidade acreditapreso na primeira edición e 25
. 1° prémiÓ de 200 .000 pese. dos, o enderezo completo do
nas seguintes. Asemade, Sotas.
·
autor e o título da obra.
telo Blanco Edicións resérvase
2° pié~o de 100 .000 pese~
5ª O Xurado estará formado
a opción de publicar calqeura
tas.
·
· por :
.
.
das obras presentadas ó pre:
3° prémio de 5b·.000 peseBasilio Losada Castro, escritor
mio, susctibindo "cos autores
. tas .
·
e crítiéo literario.
para tal efecto os correspon Calendário:
Xesús Alonso Montero: profedentes contratos-de edición .
O período de entrega 'queda
sor de literatura galega e soaberto desde a publicación da
8ª Despois da data do táno, os
ciolingüística.
presente convocatória. A data
autores (debidamente acrediXesús González Gómez. escrifinal para a apresentación de
tados) poderán retira-los orixitor e crítico literario.
candidaturas será o 17 de No. nais na sede da Editorial en
Manuel Rivas Baíros, gañador
Compostela. Os orixinais que
vembro.
do ID Premio Leliadoura.
_Entrega dos prémios: ·rn de :non se retiren destruíranse
Xosé Manuel Salgado, reprelogo de pasados tres mesés a
Decembro .
/
,
sentando o Instituto da Lingua
Os interesados en concursar
contar dende a data do fallo :
Galega.
9ª O premio poderá declararse
deberán enViar unha carta de
Actuará comó secretario, eón
deserto, de o Xurado.considesolicitúde (cos dados 9a pervoz e sen voto, Olegario Sotelo
rar qué ningún dos orixinais · soa, persoas -0u entidades)
Blanco.
presentados reúne valor e caliacompañada pola correspon6ª O fallo do Xurado, que será
dade abondos . ·
dente memória das áctividainapelable, darase a coñece-lo"
des ou pala ' publicación ou
1OS A participación deste pre.13 de outubro do 1990. O veremio supón que os autores contraballo realizado.
dicto comunicaráselle directacurrentes aéeptan plenaffienté
mente ó galardoado e espallaas presentes Bases.
O · Bases:
rase a través dos medios de
comunicación.
1° Póderán óptar ao prémio to7ª A contia única con que se
das as persoas, grupos ou en•
Prémios
dota o premio é de 250.000
tidades· que _teñan desenvolvisobre educación
ptas. para a obra gañadora, en
do algunha actividade, invesconcepto de adianto dos deambiental
tigado ou publicado sóbr~
reitos de autor. Sotelo Blanco
educaci:ón ambiental.
Edicións, que se reserva os
O Consello da Xuv.entude de
2° O ámbito das ac::tuacións,
dere1tos de adición da obra
Galiza en colaboración coa
ou no seu caso do estudo ou
premiada en -tódalas linguas
Consellaría da Presidencia e
publicación, será total ou pardo estado español, coa posibiAdministración Pública concialinente Galiza.
lidade de ceder tales dereitos . voca os pnmeiros prémios a
3° Para concursar deberase a terceiros, poderá publicala
actuacións en matéria de eduenviar unha carta solicitando
sen lurutac16n do número de
cación ambiental na Galiza.
tomar parte na convocatória,
exemplares nin de edicións
O obxectivo é premiar e fo- · acompañada da memória das
Os 4.000. primeiros exemplares
mentar as actuacións en maactuacións ou orixinal ou cóestarán bbres de pagamento
téria de educación ambiental
pia das publicacións ou tr:abade dere1tos de autor. O gal.ar(actividades, traballos inéditos
llos, ao ConseUo da Xuventude
doado co premio, que expreou publicacións de asociapa Galiza, con· sede na Rua
samente se compromete a redóns, centws escolares, conRepública de El Salvador 1. 2°
nunciar á calquera pretensión
cellos, individuos, etc.) levaesq. de Sant. de Compostela:
sobre os devanditos dereitos,
das adiante total ou parciai4o O prazo para a recepción de
recibirá
gratwtamente
50
mente na comunidade galega.
candidaturas
considérase

Oferécense
servícios
de
guia, ' recepción e turismo.
Falo mglés
portugués Tfno
(986) 22 18 32.

e

Os Comités Abertos de Faos estudantes que para por e
en contacto cos mesmos , por
temas r lac1onados coa Uruvers1dade de Santiago de
Compostela ou co ensino en
xeraJ. poden escreber aos
apartados de correos: 855 de
Compostela. ou ao 134 de
Lugo ou ben chamar por telé-·
fono ao número (981)663100,
extensión 2228, de Luns a Xoves de 5 a 8 da tarde. Tamén
poden pasar polo local que te rnos no Campus de Campaste-

·23

aberto coa publicación destas
de Forma;;:ao · do Professorado
·bases. A data final para a
de E.G.B . Passeio de Rondas/
apresentación de candidatun. 15011 - Cbrunha - Tf. 981ras será o 17 de Novernbro . ·A
252842.
entrega de prémios farase 0 ·18
Matrículá:· 5.000 pts.- ·(Esde Decerilbro, facéndose pútudantes · e desempregados
blicb o fallo do xurado.
que o acreditem: 3.000 pts.).
5º Estabelécense tres pÍémiÓs,
Obje~ivos: a) Adquisic;ao do ·
prirneiro de 200.000 pesetas,
dominio teórico-práctico · das
segundo de 100.000 . pesetas e
· actividades lúdicas e artísti- ·
terceiro de 50.000 pesetas.
cas.
6º O xurado estará composto · b) Adquisi9ao de técnicas
por cirrco membros : un reprepara o conhecirnento do meio
sentante da Dirección Xeral . sócio- cultural e natural.
de Xuventude, un r·e presenc) Análise de propóstaS para o
tante da Consellaria da Presidesenho curricu,lar das áreas
.dénciq. e Administración Pú- - lúdico-artísticas na comunidablica, outro do Consello da Xu- . de· autónoma galega.
·
veñtude da Galiza e dolis técConteúdos: -1.- Obradoiros
nicos nomeados polo C.X.G.
(oficinas) · 'prácticos: a.Strono·70 O xurado , en función das
mía, cinema, encademac;:ao ,
actividades. trahallos e · publi· vídeo, tear, fotografía, cerárni- ·
cacións apresentadas, poderá
ca, plá.Stica, música, dan9a, lioptar libremente polo critério - · térário... •
·
de valoración que estime máis · 2.- Seminários didácticos :
oportUno. O xurado, se o estiConhecimento do meio e línma oportuno, poderá declarar . gua e literatura gi:tlega.
desertas os prérnios . O fallo do
·3 __ ConíEiréncias e me.s as rexura_9o será inapelabel. o reito
dondas sobre a reforma edu.de 9ptar aos prérnios implica
cativa na Galiza, a situa9ao da
a total aceitación das bases.
renovac;:ao pedagógica, a fo!- ·
mac;:ao do professorado e o cu. rrículo educativo para a cornu - ·
• VI Escola de
Verao da _Corunha .nidade galega.
4._:_ Actividades culturais é
Ferrol
visitas pedagógica-culturais
guiadas ao Museu de S. An(As actividades
tao, Casa das Ciencias e Coartísticas no
marca de Pontedeumé .
ensino)
Níveis:
Preferentemente
E.G.B. e Pré-escolar. Tarnbén
Datas~ 26 q.o 31 de Julho de
F.P. e BUP.
1990.
lnfonna~o:
.
MRP .
Organiza: MRP.- "ASPGP":
"ASPGP".Apdo. 1.192."Assof:iac;ao Sociopedagógica
32080- Ourerise (Galiza). T.ef._
.Galaico-Portuguesa".- Apdo. · §88-216706. e 243709.
1.192.- 3Z080 - Ourense (GaSubsídia: Conselheria de'
liza). ~
Edµcación e Ore!. UriiversitáLugar: ·. Escala Universitária
ria.

.

la. no mesmo horáno. situado
no pavillón de servicios estudantis. .

culdade comurucan a todos

.

·- .

ANUNCIOS DE BALDE

Bancos Alternativos Para
porse en contacto Assoc1aci6
Caixa Altemao.va C/Baix, nº
8-1º Tfno . (96) 332 17 51
46003 Valéncia

1

Se queres realizar expo~i
cións va1 polo Pub O Curruncho en Entremuros 12, Santia go falar con Pill.
A Sección das V1axes da Asoc1ac16n Cultural "lrmandade
Célt1ga" facllltará-Ue mformac1ón ben xeral ou ben partlcular dalgún lugar concreto
(Asemade de horarios de Bu
ses e Tréns) dos paises céJtigos a todas a persoas que escollan estas tenas 1.rmáns pra
sú s vacac16ns ( irlanda. Escocia. Man. Wales. Comualles,
Bretaña)
Escnb1de a · Sección das
V1axes. lrmandade Célt1ga,
apdo nº 26, Sanxenxo. solicitando mformac1ón detallada é
adxuntando 200 pts en selos.
Irmandade Celtiga -sección
das Viaxes I Apdo. nº 26 I Sanxenxo.

•

dos aqueles cuxas. idac;les e~
texan comprendidas. entre os
5 e os 95 anqs . Disfrutade.
Dias antes comezá tarnén a
· feira do libro , situada a carón
da anterior. lso é todo.
O

M.BJA CORUÑA

Video de Prince desde A Coruña para o mundo inteiro .
Irnos subindo de categoría.
Vaiamos á plástica en_directo :·
o dia 20 está prevista · a irlau QUiación dunha expoSición de
Alvarez de Sotomayor no
Kiosko Alfonso. Paga ben a
pena. Na galeria Obelisco
(Rua Real), tedes unha colectiva de pintura e escultura de
diferentes criadores galegas.
Por último, no Pub Stone (perta da Praza de Ourense). tedes
causas de Chelo . a mesma
que aparece a carón de min
todos os Xoves. Tenme ali
coma un cravo!
Prometin falarvos de sítios curiosos onde xantar. beber ou
sirnplesmente acar1c1ar un
pouco o bandullo; ben, hoxe
fálovos dunba adega pequena
na cidade vella : Os Arcos . Viños galegos xóvenes nioi curiosos, uns roxóns moi ben feitos, e outras cousiñas que _
descubriredes por vós mesmos. Bon proveito.
A noite coruñesa segue tola
de todo, vacacións, soiño polo
dia, crapuleo, sensualidade-

M.9JSANTIAGO

Xerardo Estévez , que -segundo el mesmo di- ofrece
· "aos ciudadáns" un programa
~
de festas "concebido" co pro·' (,)
pósito de facer dista segunda
,·,., o
·<,, "a
metade de xullo a quincena da ·
o grande cidade": En calquer
caso , velaí un ·nequeno anaco
o
do grande programa compose
telán.
sexualidade a flor de pel. Todo · .Venres, 20. 21.00 h . Orquesben. Vinde, estamos todos os
tra "Platino". Paseo Central da
que somos da cidade e máis
Alameda.
·
ainda. Se te agóbias un pouco
Sábado, 21. 23.00 h . Conxuncon tanta xente, date unha
to Folklórico "Radost", da
volta palas praias do arredor,
URSS . Praza do Obradoiro.
Dentro do que cabe, están. 01.00 h . Jazz, Lluis Vidal
bas~te curiosiñas.
Ouartet. Praza do Toural.
Domingo, 22. 01.00 h. Jazz,
O 2 de Agosto comeza a feira
Laura Sima e Trio . Praza do
~ostrart'90 , artesáns galeToural.
gas de todos os oficios agárCharanga "La Imposible", con
danvos no Paseo de Méndez
"El Triciclomotor".
Núñez, no mesmo centro da
Luns, 23. 01.00 h. Jazz, Luccidade. Haberá talleres en
ky Guri Cuárteto. Praza do
vivo de cerámica e textil,
Toural.
abertos á par?cipacion de toMartes, ·24. 13.00 h.. Concerto
o
"i

:

·da Banda Municipal. Praza
das PrateriaS.
,
21.00 h. Orquestras "Saiobm"
e Salduba". Paseo Central da
.AJameda.
·
22 .30 h. Festival- da TVG, "A
. nosa tala" . Praza da Quintana
·· (artellaránse pantallas xigantes nas Praterías_e na Pra:za do
. Obradoiro) .
Mércores-, 25 . 21.00 h: Orquestras . "S.uper Corpbo" e
"Zoco". Paseo Central da Alameda.
Anxel Arijón, anque_no estea
no programa das festas, temén é nova. Nestas, mostr:a
en O Curruncho os seus amplos trazos que definen corpos
e faces tremendamente cheos
de contido.
.
._ _
La Rosa, é un grupo de Ouren- .
se con editora compostelán,
Edigal, que soa ben. Os no- .
Irles. Magín Blanco (guitarras
e voz), Juan Bellet (b~o) e
Frarik García (óatera e percusión). Ademáis disa marea de
xente que no!\ se olla, como
por exemplo, Liliana Romero
- (des~ño de carpeta) Vari Caramés (fotografía) QU, incluso,
Juan Bosco (productor) que , sen . ser o histórico- ten~
Jeva-los polo carniño re~to . O

DE VIETNAM
A GALIZA. ·~.
COMAMORMANEL ZEBRAL

_A .expedencia vietnamita
~ara n~s aproveita~os

A VENDA NAS LIVRARIAS

P.V:P.: 1.ÓOO Pta.

e de 7 do seráh en diante ·

..
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'rRES EN RAIA

'G. LUCA DE TENA
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perigoso dos soños é que poden
virar en realidade e deixar ao soñador ben máis orfo que cando pregaba cos nodelos ent!elazado~ ser QUapo,
rico, vestido con calzons de Ah-Baba e zapato de antelina, de señorito con mesa de
moitísimos botóns e teléfonos cen. Pode
ter a fortuna coma cordel d.e bota de
peregrino que rompe a nada que se miran 'catro nubes e volve ·árealidade da neve
fria polas fiestras do, pé descalzo.

O
un

<,

~-

<'

:r

.· 1

· Penso no alcalde 'constitucional de
Vigo, un home de vida recatada, familiar;
conservador de costumes, solitário, guita:rrista de talentos distraídos, que usaba as
cordas do mastro sonoro para se limar as
!Jnllas máis ·do que nada . .E agora cos soños realizados anda de .mans de garduña
porque só .ten que rascar teléfonos e pa-peis elefante de licencias de obra e b.illetes viaxeiros de ida e volta. Tiña preferéncia pola roupa sen pretensió_
ns, un . retropensamento Mao, algo do 68 e camisas.
brancas de Pablo Iglesias, e por culpa dos
soños realizados viste de alcalde en technicolor con pantalóns de C~ntinflas e sapatp de rei do mam!Jo.
·
.
· Penso no alcalde constitucional da Coruña, unha vocación de xogador de reserva da política, , discutidor _de banquillo,
mandilón de asas curtas, opositor sen am· bicións rockeiro de fin de semana: -Sentiase cómodo a f.alar galega é contento
como un neno de motoneta metalizada
cando tiña ·ocasióo ·de descabalgar a un
· facha con .pura lábia. Chegaron os soños
en pantalla panorámica e obríganlle a ir
.
'I~

· - V OLVER AQ REGQ ·
-
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orbachov sabe que os exércitos xa non serven nen para
desfilar. Xa non hai nenos qüe
lles saquen ·bandeiriñas, nen· mozas
que lle C'hisqu~n o ollo aos soldados.
Por iso prefire retirar o exército ver...
mello de Berlín a cámbio ·de unir o
gaseoducto de p.etróleo e gas siberiano coa Alemánia Ocidental. Ata
máis ese tubo que cen mil baronetas.
· Que non b saberá B·ush que está
cun oceano de por médio e sen gas
qu~ oferecer!
o
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.,
dun lado, ~ outro ~a sl!per-produc1~:m con . da da M de Madrid e o grande momento
salto' atlet1co e bnllantma e ombreiras de do Rock ácido; quede o país _sen letr as
gardaespal~fas e a berrar sarna para ~os que de comer non lle ha faltar.
demás! e r~n:iar cos brazos en Riazor por
_que.!'e _apr~c;:1e na foto como d~f,ende aos · E tamén, tronzar o programa de festas
vecinos. Era un home sen ma1usculas e soñado. Asi son os soños, como rodas de
granito da Capadocia. Na imaxinación esagqra vive ~escravo delas.
.
taria
un festival ideal coma o de Edimbur.O imaxinário ·realizado foi Sfuro con e.les
como martelo de chapa. O alcalde de Vigo · go, un San Fermín de baile e teatro e conestaba enamorado da sua pequena casa certos á sombra do castelo e música pono campo per9 a situación soñada que pular e títere~ e recitadores por todos os
agora vive obngalle a encerrarse nunha recantos. Pero Los 40 Principales non
casa de novo rico, acastillada e-orno ae deixan abrir as portas a mais soños que
polder (os muros ~oland~ses contra a M~r . estes, evidentemente: Madonna ou Prin- ·
do Norde), monumento a chafallada este- ce. Pódese facer política doutra maneira?
tica, a beira do Saiáns docísimo. Cando Acaso o Teatro e os concert6s e os libros
ainda soñaba, entraba nos plenos como deixan votos?
Os alcaldes da Coruña e Vigo (ñon lle
·Guillermo Tell, cunha reineta de verme na
cabeza," pero agora celebra as s~sión por- gastedes o nome) non o din pero podo
ta pechada .e aire acondicionado, porque eu contalo por eles. Síntesen por fin irmanon todos comprenden o flqreteo da polí- nados polos golpes que a soberania potica. ·(Que non .se non confunda co ~litis pular lles peta na porta. Ou iso é o que
.mo: tamén l.le foi poñer reixas á casa do · eles din. Madonna e Prince son o mascaConcello pero debeu ser unha· homenaxé .rón hortera dun barco fretado polos Éstados Unidos, vendido para o seu proveito
a Andalucia; e non por noxo das visitas).
Que ironia. Os soños feítos verdade non e pagado aqui cos cartas públicos. Se
pasan factura como no rémate do Mefisto, realmente é o que a maioria aclama, non
·pero reclaman ·sacrificios ·revolucionários. debería contratalos un empresário privaVivir como millonários autosecuestrados do, no canto do concello? Por que non
nun bunquer, gastar rostros pálidos de facerlle como á auga de Vigo, producto
raia branca, mjrar cara ás rias a cada que de venda segura que o alcalde constitua marea de porla e cemento gabea un me- cional quer póñer en mans privadas?.
Esa afición que eles compadecen en
tro. especulador sobre o plaño da cidade;
jr cear de mantel de fio con eses colom- privado porque din que ten menos finura
bianos que amarean a un santo pero invis- ca un tamanco enlamado é parte do seu
ten moitos cartos, canto pr.ogreso; re- soño de alcalde convertido en realidade.
' chear unha praia histórica por facer un ar- · O soñb dun par de parvo$ sen horizonte
macén frigo~ífico; ter que talar inglés para e sen país, paduanos de peineta e mantique os rneus non queden en terceira divi- . lla, acolloados coas listas de famosos que .
sión, qµe horror; retrasqr. dez anos, como · lles pasa o inimigo, faraóns do aparcaen' Vigo, a construcción dunha ·biblioteca · mento enterrado. Eu non penso ir, pero ·
pública soñada e facer no entanto a movi- xa me poden ir devolvendo. as entradas. O
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on dous perdedores máis catro gañadores. Andan a reunirse para esquecer o pasado
e tratar de oferecerse garantias mútuas cara o futuro, un futuro no que
xa non está nada claro quen son os
perdedores e os gañadores. Para
maior asépsia, utilizan unha referéncia aritmética como identificación:
dous máis catro. Unha referéncia
ambigua ademais, porque o resultado desa suma pode que non sexa
necesariamente seis. Pode ser cinco
(se contamos que os dous tenden a
converterse en un), ou sete (se recordamos ao viciño temeroso de que as
suas lindes volvan ser machacadas
·pota tentación expansionista, ainda
que agora se mostre disposto a aceitar menores garantias a cámbio de
maiores axudas económicas), ou
quen sabe cantos: non en van hai entre eles un especialista en mi agres.
Non será o mesmo, repetimos para
convencernos. A nova e forte Alemaña que nacerá de todo este xogo cabalístico non ten por que r.epetir os
horrores do pasado. As circunstáncias non son as mesmas, insistimos.
Estamos en pleno estoupido da distensión e da harmonía uníversal. Europa camiña cara a outra unidade superior e integradora. E sempre é preferíbel que a expansión se faga con
cartos e non con tanques ... Así será,
se asi vos parece. Desexamos que
sexa asi, ainda que asi nori nos parecera.
Xa que logo, non hai motivo para a
alarma e lonxe de calquer opinión
se.nsata a intención de sementar dúbidas catastrofistas. Pero nengunha
garantía pode evitar que os que teñen o "vício" da memória histórica
sintan ainda certo arrepio diante de
determinadas recon'strucións de páO
trias fortes e arrogantes.

PRAIAS .
PAISAXE
GASTRONOMIA
FESTAS
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