O.. Governo
central anúncia
que as autovi"
as
.
,
non comezaran · ·
até 1994

Marre Ramón·
·Piñeiro, ·despois·
dé ver realizado
o_seu ·ideal .
polítiéo .

Mal pica~
desapa~ecida

a causa
~egue. o

conflito ·

Os. tractores
,
sa1ran
de novo
á rua a
próxima semana
•

BNG e PSG-EG fixeron un
· A marte- de Ramón Piñeiro o
chamamento ao·povo galega
pasado 27 -de Agosto supuxó a
para que se· mobilice- a favor da
desaparieión dunha das figuras'
construción das autovias,
.
claves do galeguismo nas
despois de o Ministro Joaqüín
últimas décadas. Presidente do ·
Consello da· Cultura Galega ·
Alm(Jnia anunciar no Senado que
estas obras non· comezarán até
desde a sua fundación, Piñeiro- .
foi criador dunha xenuina ~:ña
·1994. A Xunta, pola su~ _ tianda,
· gardará silé1Jcio até que Manuel . político-cultural para o
galegllismo que conseguiu ver
Fraga se entreviste con Sáenz
de Cosculluela. As mobilizacións realizada antes da sua morte. A
Editorial Galaxia publicará ,
poden s·er anunciadas logo da
· reunión da Plataforma que terá
importantes ·documentos
lugar odia 17.
· ·
políticos~ elaborados por Piñeiro
(Páx. ·13) nos anos 50.
(Páx. 17)

O mesmo dia que o pleno
municipal de Malpica deixaba
sen eféito a revisión das normas
urbanísticas, causa que
enfrentaba ao Governo.municipal
cun grupo de viciñós, :
producíanse os sucesos máis · ·
· graves dos acaecidos durante o
, més que durou a protesta. A
resolución .do problema noR Joi
bastante para rematar cun~ ·
enfrentamentos que non teñen· motivo aparente que os sustente.
(Páx;, ·11)

f

•

•

Os sindicatos agrários galegas
decidiron convocar unha
tractorada de 40 horas de
duración para este mes de
Setembro. Hai consenso nos
.pontos a reivindicar pero non .
nás· datas da celebración que, o
SLG xa fixou, pola sua banda,
para os días 13 e 14 de
.
Setembro. Todos os intentos en
chegar a t.in acordo·"con
.
émpres;:is e .Mministracións p.ara ·
buscarlle u11ha solución á crise ' .
do sector lácteo foron
infrutuosos.
(Páx. 13)
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A guerra lrán-lrak serviu para manter, d_
urante unha década, précios irrisórios
_¡

A .reclamación .de précios xustos.para_o petróleo
clave
... do conflito do -Golfo
.

.

.

.

~

-

·.

G.· LUCA DE TENA-MANUEL VEIGA·XAN CARBALLA

A guerra Irán-Iraq, fomentada polos Estados Uni"étós," mantivo en ~ínimos o précio do petróleo durante os
·· últimos·dez arios, mentres o despilfarro dos paises do Norte contrastaba coa extrema pobreza das nacións
que_só prod.ucen combustíbeis de . órixe fósil.: Hussein apóias~ neste profundo.descontento para forzar o que
poderia. ser unha nova_reladón ·económica internacional-. O fin da política de bloques anuncia novas
episodios semellantes ao _de Iraq que sementao de interrog_
an_
t es o futuro dos paises industrializados.

NON HAI DERROCHE QUE CEN ·ANOS DURE
·dos paises produtóres. Norí ·esta vedado
· C.omb r:iunha fatal paródJa do seu próprio
,nengun método para conseguilo. Nos
pasado os cris,tianos estreitan o cerco
dez anos de guerra lrán-lrak - · .
ao sarraceno. E a repetición de algo que
importantes paises produtores ambossucedeu várias veces nos últimos cen
prépio do barril, des9endeu en máis do
anos: as metrópolis -chámense · t - ·
50%-_ As di.las nacións vendian o seu
Inglaterra; Fráncia ou Estados Unic¡lospetróleo barato, abrigadas a facerse con
procurari o control das vias de comércio
diñeiro rápido para comprar armas a
e dos importantes recwsos situados nos
Ocidehte. Os barriles erar-i pagados con·paises árabes, co uso da forza cando é
armas químicas, unha selvaxe forma de
· preciso.
.
trae.o .e un negó,cio perfecto.
•
· . Estamos no vórtice da terceira crise
A baixada dos précios repercute
._
.peJrolífera. As duas anterióres ·
directamente no nível de vida dos povos
producíronse' en 1973 P. 1979. Ambas
árabes aos que a pob.reza deixa _
cada
· tiveron como consecuéncia -a subida do
vez menos espácio rio que practicar a ·
précio do crú .e en ambos casos tamén ·
os précios voltaron a baixar por desígnio , paciéncia. Un .mes antes da acción
temerária e ilegal de Sadam Hussein, a
indirecto dos principais paises · .
OPEF? tiña aprobada xa unha subida do·
consumidores ocidentais., atrav_és das
barril de 18 a 21 dólares, co que se
.
compañias petrolíferas e de paises ·
acomódaba ás presións dos paises da
intérpostos (lease emiratos e governos
órbita dos 1Estados Unidos e recusaba o
árabes baixo protectorado da Cása
précio.
de 25 dólares reclamado polos
Branca).
·
.
demais paises árabes (recordemos que .
· As nacióris rícas manipulan. o
·
en 1980, tras a segunda crise, o barril
comércio do petróleo; como O'do café,
custaba xa 30 dólares). Non estamos
o caucho ºl.! o algodón: deprimirido os
, précios e empobrecendo ás povoacións ·. logo a analisar o feito -puntual da

º

invasión de Kuwait, senón un escalón
máis no proceso de establecemento
dufls précios xustos para unha fonte de
enerxia que é para moitos paises árabes
o pasavante único para o seu comércio
co mundo.
·.
A acción do presidente iraqui -até
·hai pouco ben .relacionado cos
traficantes de armas- distorsiona os
direitos da nación árabe e pon en perigo
de QL!erra unha ampla zona xeográfica.
A mediación da ONU e da Unión
Soviética é fundamental no cerco. Todos
os esforzos son poucos para manter a paz, facer respetar as leis entre os
estados e procurar que os organismos
internacionais se. convirtan nun futL::Jro
pr.óximo no verdad~iro árbitro mundial
que su$titua ás poténcias. imperialistas.
.o fin da guerra fria, propiciado pola
Unión Soviética, é se"n dúbida o .
·
acontecemento que pon un tellado de
cristal sobre as contradicións que
eAfrentan aos paises ricos COS máis.
desfavorecidos. A desaparición da
coartada do perigo comunista deixa

abertas as portas para que os árabes,
como outros paises do Sul, centren a
sua reclamación de soberania sobra o
petróleo e; en xeral, sobre os seus
recursos, sen que pése sobre todas as
nasas cabezas a ameaza dunha guerra
mundial.
·
Os paises ricos, cuxa opuléncia está
en gr_
an parte baseada na conxelaciótJ
de précios das matérias obtidas no
Terceiro Mundo, terán que facer frente a
.un.ha nova crise. Os riscos de recesión
vense acentuados pala xa de por si ,_
grave situación da primeira poténcia
mundial, cuxa economía viña dando nos
últimos meses sinais alarmantes.
.Tras uriha década· ultra-liberal,
caracterizada polo culto ao lucro
inniediatb e as predi~ións reacionárias
-que dirán agqra os apoloxetas do Fin
da História?- os paises ricos deberán
revisar 6 seu modelo dé consumo, tantas
veces irracional. Non hai derroche que
cen anos dure.
·
o
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Saltándose todas as normas da asépsia informativa e o
clásico tono suave da televisión, o locutor incluiu, antes
do nome de Sadam Husseim, o calificativo de carniceiro ·
de Bagdad.' Algo terribel estaba a suceder para que se
chegara a tanta permisividad~. Como sustituto dos
comunistas, Ocidente xa encontrara o tolo necesário, o
sanguinário a~foecido, o secuestrador de nenos
inocentes. Precisamente viña a ser, como no caso de .
Norlega, un ex-sócio, un bon comprador de armas, que
se virara, de súpeto tremendamente incómodo. Aos.
poucos dias descubriuse, non sen extrañeza, que o
dictador perverso non estaba só: gozaba dun apoio {difícil
de cuantificar entre as masas árabes. Polo de pronto, en
Xordánia, xa se apontaran 80 mil voluntários para apoiar
a Bagdad. A maniquea película que nos aterecen os
teledíarios oculta unha realidade ben diferente. Hussein
non é máis que a peza violenta e temerária das ansias de
xustícia da nación árabe. Nela reside a posibilidade
dunha solución estábel para d conflito, en colaboración
coas Nacións Unidas, que poña fin ás marchas militares
das metrópolis sobre a codiciada área do Oriente
Próximo.

O campesiñado colombiano recicontra Jomeini prévia garantía de
be como pago pola produción de que non lle ian faltar alimentos,
café cantidades similares ás de tecnoloxia ponta de guerra e inhai duas décadas. Sen embargo formación dos satélites espia,
o café de Colómbia é, para o como de feíto cumpriron.
consumidor, máis caro cada dia.
Oito anos de guerra acumulaAlgo semellante sucede se talaron tensións dramáticas na somos do algodón, do caucho ou
ciedade iraqui. Despois de exedo sucre. E tamén do petróleo.
cutar para Estados Unidos a encomenda de esmagar Irán e de
O petróleo é, en moitos paises,
o monocultivo característico. O se arruinar por facer de coellos
précio do barril sofreu, nos últi- de índias da indústria de armamos anos, espectaculares osci- mento, Hussein viase perante
unha imposíbel reconstrucción
lacións que surprendian ao merpost-bélica, complicada coa to-· ·
cado. Antes da crise de 1973 un
barril custaba entre 2,5 e 2,8 dó- tal auséncia de . saidas para os
lares. Após da crise de 1979 o soldados que regresaban do
seu précio acadou os 39/40 dó- frente. O aliado de Occidente .,
lares. Cada crise fai subir os pré- viase convertido na propaganda
cios, pero lego estes caen outra- dos que foran seus amigos como
volta até acadar níveis realmente tirano sedente de sangue, asasibaixos. Nos primeiros meses de no, megalómano e terrorista. A
1987, os précios mantivéronse revista Newsweek, portavoz ofipróximos aos 18 dólares -se- cioso do Departamento de Estagundo o estabelecido na reunión do de Washington, adicáballe o
da OPEP de Decembro de 9 de Abril pasado un amplo tra1986-, pero a finais de ano ini- ballo no que descrebia como iniciouse outra redución. En Outu- migo da humanidade e probábel
bro de 1988 o barril andaba po- agresor de Kuwait e os Emiratos.
los 1O ou 11 dólares. Entre 1980 Pero por riba da propaganda ade 1987 os ingresos por petróleo versa, Sadam Hussein tiña que
reducíronse de 287 .000 millóns facer frente a un précio ridículo
de dólares a 96.000 millóns, e de do petróleo que beneficiaba en
816 a 221 dólares per cápita, se- exclusiva aos intereses occidentais.
gundo fontes da ONU.
Os dez anos de guerra lránUn século de humillacións a
lrak funcionaron tamén como po- mans dos paises do Norde extentes detractores dos précios,
tenderon entre os paises do Goltendo en conta que a estes dous
fo resentemento e axitación antiimportantes paises produtores
occidental. Só así se pode comurxianlle as divisas proporcionaprender que unha semana desdas polo petróleo para sufragar
pois da invasión de Kuwait, mais
os gastos en armamento. A guede 80.000 xordanos se apresenrra foi o gran negócio de Ocidentasen como voluntários para loite: o précio do barril baixou de
tar contra os marines dos Esta30 a 16 dólares e este era paga- dos Unidos. Sadam Hussein
do coas armas que os próprios
apóiase neste extenso desconpaises consumidores de petróleo
tento árabe con frecu~ncia agafabricaban. As enormes marxes
chado baixo declaracións de Esde benefício da industria das artado pro-ocidentais que só revemas xunto cun précio irrisório do
lan que os paises do Golfo viven
petróleo, multiplicaban infinitaentre a dependéncia do Norde e
mente o espólio. Un negócio reo sentimento anti-imperialista.
dondo que invitaba a prolongar
Moitos políticos árabes e do terunha guerra deS'brita polos meios
ceiro mundo sinalaron que os
de comunicación do Oeste como
précios non se correspondian
algo alleo, casual e paixom~I.
coa realidade e que emiratos,
Como un enfrontamento exclusicomo Kuwait, e os paises árabes
vamente producido pola ignoránpro-ocidental
cun
monarca
cia, o atraso e o fanatismo reli"conspiraban cos Estados .Unixioso.
dos para deprimir os précios do
A capacidade militar de lrak,
petróleo e arruinar as economías
que palo visto preocupa só desdos paises árabes".'
pois da invasión de Kuwait, non
A fixación duns précios
é maior do que nos tempos da
gu~rra con Irán. As armas químicas que hoxe ameazan aos marines norteamericanos, fóranlle
fornecidas por industrias estaCLAVE POLITICA
dounidenses, alemáns e belgas
para fumegar obxectivos civis no • DEFINITIVA É A
Irán. Os asesores do Pentágono PUXANTE
que · nestes dias pintan estraté- · CONCIÉ-NC-=-1-A_ __
xias de ataque contra Sadam
Hussein son os mesmos que no NACIONALISTA DO
ano 1980 presionaren sobre
MUNDO ÁRABE'
Bagdad para lanz3lo á .guerra

'~

..,.

· Ocupacló,n israeli do Libano
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NO SEO DA OPEP
SERÁ .-I MPOSÍBEL
MENTRES OS
ESTADOS UNIDOS
SIGAN CONTANDO
CON SIGNIFICADOS
REPRESENTANTES
INTERPOSTOS'
xusto~ para as matérias primas
é unha consigna que se escoita
en rnoitas partes --mesmo entre
os os produtores de leite galegas- e, sen dúbida, representa
o transfondo do conflito· do Gol. io, algo qlle terá que ter en canta, como obxetivo último, calquer
diplomácia.

A toma de conciéncia
árabe
Como sinalaron xa moitos obse"r. vadores, os dirixentes saudies
non temian tanto a invasión
cómo un posíbel contáxio er:itre
a sua povoadón, levantada co.n.tra O- réxime pro-ocidental do rei
Fahd. Ainda que o ex-secretário
de Estado de Defensa norteameri.cano, .Caspar Weinberger, se
encarregase de sinalar que o obxectivo das tropas ·· dos Estados ..
Unidos non era sementes defender Arábia Saudí, senón tamén
"neutralizar a invasión de !(uwait".
A peza sobranceira da crise
atópase nos paises árabes. Mentres desde as tribunas das capitais europeas ponse o acento
sobre a invasión de Kuwait país que, por certo, apenas opu-·
xo resistencia á invasión-, entre ·
os palestinos dos· territórios ocupados, no Líbano, en Damasco,
entre o movimento popular tune.cino que obrigou a variar a sua
posición ·ao seu xefe de Estado,
en Xordánia, en Alxéria e mesmo
en Exipto, a principal forza invasora é a norteamericana.

'As

APRETURAS DA
POVOACIÓN, MAL SE
ENTENDIAN COA
OPULÉNCIA DUNHA
REDUCIDÍSIMA
MINORIA PROVINTE
DOS EMIRATOS'

A clave política definitiva é a
constituida pola puxante conciéncia nacionalista do mundo
árabe, farto de ver como uns
poucos monarcas .e as suas famílias investian as riquezas obtidas polo petróleo en Ocidente,
ao tempo que perrnitian a caida
libre dos précios do barril. A oligarquia Kuwaiti obtiña xa tantos
·benefícios dos investimentos de
KIO, .como da exportación de petróleo. Namentras, as ma§a.S árabes vian decaer o seu ível de
vida 'ªº mes ni o ritmo q~e se depoñia o précio do barril de cruo.
Non abonda con _ culpar aó .
fundamentalismo e ao integrismo
dos males de Ocidente, por máis
c¡ue sexan activas e perigosas
desviacións do nacionalismo
áf abe, porque este nace fundamentalmente doutros factores.
As apreturas económicas da povoación, mal se entendian coa
opuléncia dunhá reducidísima
minoria provinte dos emiratos,
.gravada ·n a retina das masas árabes mentres descendian do seus
Rolls-Royce as portas dun banco

n

chegase aos 25 dólares solicitados por outros paises árabes.
Todos eran conscentes de que
a unanimidade no seo da OPEP
como dentro da Liga Árabe será
imposíbel mentres Ocidente e
nomeadamente os Estados Unidos sigan cont1::mdo con signifi-

suizo, seguidos dunha corte de
mulleres cangadas de xoias (sabido é que. no mundo ára~e o
número de .mulleres é proporcional á riqueza). Neste esquema, o
pais Kuwait.í eiJcaixa como unha
peza perfecta, como un portaavións ou enclave colonial, diminuto, cuase desabitado, pero suficiente como porta de saida do
petróleo chuchado por Ocidente.
Esa rebelión por. uns précios
xustos é a que ampara as temerárias accións militares de Sadam Hussein. A comezos de Xullo. pasado o précio do barril era .
de 16 dólares. O dia 27 dese mesmo mes a OPEP aceitaba un
alza dos 18 dólares aos que xa
estaba· o cruo, a 21. Arábia Saudi, Kuwait e os emiratos actuaban como delegados norteamericanos e evitaban que a subida Cartel xigante de Saddam Hussein

'Q NUDO
GORDIANO DO
CONFLITO LESTEOESTE DESATADO
POLA UNIÓN
SOVIÉTICA LIBEROU
O VEO DOS
DESEQUILÍB--R-IO_S_A_
NÍVEL PLANETÁRIO'

cadas representantes interpostos. "O interés ·maior e vital dos
Estados Unidos na érise Kuwaiti
é o de asegurar que o Golfo sega
a ser unha fonte segura e estábel
de petróleo a un précio raz.onábel para o Ocidente industrializado", sinalaba nas páxinas de The
Washington Post Zbigniew Brzezinski, antigo conselleiro do presidente Carter.

Sen a coartada soviética
O 1O de Agosto, aos poucos dias
de iniciada a crise do Golfo, o
ministro de Asuntos Exteriores
francés e activo diplomático, Roland Dumas, afirmaba en Le
Monde, que o fin da guerra fria,
~'libera enerxias até agora contidas". Era un ha alusión directa ao
fin da coartada soviética como
xustificación de todas as inter- -:.:...

·O .modelo económico do PSOE comeza a retirada

A campaña anti-mili ·reforzada coa ameaza
de morrer nunha guerra allea
A -campaña a prol da insumisión e a obxección de conciéncia, notoriamente· fortalecida
nos ultimas meses, ªº 'fid da
distensión entre as duas grandes poténcias, - recebiu un
inesperado apoio da decisión
do governo español de enviar
500 soldados ao Golfo Pérsico, 200 dos cales están reali..,
zando o servício militar e alguns viñan de _incorporarse a
filas.
·
Diversos grupos mostraron
xa a- sua oposición ·á acción
milttar española, perguntándose cales eran os motivos e
acusando ao governo de pretender unicamente quedar ben
ante os Estados Unidos, a costa dos xóvenes s;lUe terán que
desprazarse á zona ameazada.
A oposición é moito maior cando se valora o feito de que sexan mozos que están cumplindo o servício militar os enviados.
En xeral todos os sondeos
- sinalan que este conflito e -a
posibilidade inesperada · de
morrer nunha guer.ra allea, non
farán máis que incrementar a
conciéncia anti-mili, aludindo
ao critério, recoñecido na
Constitución Española, ·de que
"ninguén pode ser privado da
·
sua liberdade".- -

O vello instinto .
militarista
A inexperiéncia e falta de médios do exército español re~ul
ta tamén nofória e xustificada
-un misil terra-terra custa
dous millóns de pesetas. É lexendária a desproporción entre o militarismo insuflado á
sociedade española -durante
coarenta anos e a utilización
de médios en desuso, adquiridos ao exército norteamericano.
Q _PSOE, en contradicjón co
que deberan se·r os seüs princípios, fai un novo alarde de
emprego da parafernália militar, de-posibilidades máis simbólicas que reais nun caso de
guerra. O desastre poderia ser
estrepitoso e custoso en termos humanos de estalar realmente a guerra, como o foi
para a militarizada sociedade
arxentina na hora da verdade
das Malvinas. En contraposi, ción, un país veciño como Portugal, cunha tecnoloxia militar
de escaso nível, semellante
por tanto á e.spañola e a dis-

táncia por exemplo das posibirior española ao marco da de. lidades das fragatas inglesas
pendéncia norteamericana.
ou francesas, decideu non enviar barcos ao golfo.
A fraxilidade dun
O governo español, empemodelo económico
ñado en criar roces con LatiO axuste económico anuncianoamérica mediante a ampulodo polo governo en dias pasasa celebración do V Centenário
qa conquista, parece agora es- - dos ven motivado, segundo a
versión oficial, pola subida dos
tar disposto a arriscar tamén
précios do petróleo derivada
os "tradicionais lazos de amistade cos paises árabes". Gon- - da crise do Golfo. Tanto o .
Banco de España como o pró- ·
zález opta asi por non explotar
as posibilidades de mediador prio governo reforrnularon as
suas previsións, incrementanno conflito, circuscribindo,
- máis unha vez, a .Política exte- do nun 1% o aumento da infla-

ción e disminuindo en igoal
medida o índice de crecimento
económico para 1991 .
A economía española, con
todo, estaba a dar sinais preocupantes, con anterioridade ao
conflito. As medidas de enfriamento, acordadas no outono
do ano pasado, non consegu iran reducir a inflación, nen o
déficit da balanza exterior, e
comenzaban a poñerse as primeiras pegas a un modelo de
desenvolvemento económico
demasiado fráxil.

'~CUSAN AO
GOVERNO DE
PRETENDER
UNICAMENTE
QUEDAR BEN ANTE
OS ESTADOS
UNIDOS
A politica económica socialista conseguiu certas doses
de crecemento, concentrado
en determinadas áreas do
país, e un aumento do nivel de
vida para as capas sociais superiores. Agora pódese pagar
o custo, de maneira acelerada,
da caréncia dunha millora nas
bases produtivas. O Estado
·español consumiu máis porque importou máis, deteriorando asi a balanza de pagos.
O encarecimento do cruo
traerá ao debate o incumplimento do Plan Enerxético Nacional (PEN), a auséncia de alternativas ao petróleo e a falla
de racionalización no consumo
de enerxia, nun território que,
a diferéncia de Fráncia e Alemaña, esqueceu un médio de
transporte como é o ferrocarril,
notabelmente máis barato, volcándose no parque automovilístico e no despilfarro. Pagara~se as consecuéncias da política neo-liberal do PSOE,
despreciativa co sector público e obsesionada co irracional
princípio da rendabilidade a
curto prázo -un modelo do
que xa están a padecer as
consecuéncias os norteamericanos, como se pode ver nou. tras páxinas deste periódico-e, máis ainda, sofriraas Galiza,
- marxinada e desmantelada,
Felipe GonZález, unido aos Estads>s Unidos no militar e no económico, seré · nos últimos anos, pola política
estatal.
O
tamé.n vfti~a da receslór que ameaza aos Estados Unidos?

'·
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· con outras palabr:9s, recoñece · - emhir un primeiro comunicado
Dumas. O · oportuno golpe - de conxuntó éos Estados Unidos
efecto diplomático da URSS ao opoñéndose á invasión de Ku. wait, fÓi decisivo para este desenvolvimento da situación. Ninguen podía .facer .. uso · máis da
R-ESOLUCIONS
"longa man de Moscú". Os problemas de Ocidente cos paises
DAS NAGIÓNS
produtores de matérias primas
UNIDAS, COMO AS .
quedan nidios como o que son:
DA UNIO.N ·
un problema orixinado, única e
SOVIÉ=Tl~C-.,-A-,S~O~N--'-exclusivamente na política inxusta dos paises rícos.

Vencións -mesmo as máis rocámbolescas- ocidentais. Con
maior ou menor celeridade, todos os médios de comunicación
do Norte. industrializado reacionaron xa ante un temor: o de que
conflito do Golfo fose interpretado como unha confrontación
entre paises ricos-p~ises P?bres.

'~S

o

A maior preocupación do aparato propagandístico foi alonxar
esta idea do envio conxunto de
tropas á zona. Un difíGil papel,
con todo: pois moitos eran conscentes de que o respeito ás leis
internacionais era obstáculo de
relativa importáncia para os marines ou para calquer governant~
dos paises ricos, afeites como
están a non escoitar as resolucións das Nacións Unidas a respeito de, poñamos por caso, -a
recente invasión de Panamá ou

os territórios 23 anos ocupados"' Leste-Oeste
desatado · pola
por Israel, pésia catro resoluUnión Soviética, liberou o veo
cións sucesivas da ONU.
' dos desequilíbrios e das inxustíO nudo gordiano do conflito cias . a nível planetário, como,

OBRIGADAS SE O ·
QUE SE PRETENDE É0 RESPETO DO
DIREITO·
INTERNACIONAL E A
ASUNCIPN DA ONU
· COMO ARBITRO
. MUNDIAV

A violenta reaéción anti-impe- rialista do paises árabes revela
aos olios dos paises consumido. res de petróleo a corisolidacién
dun proJetariado que a cróñica
occidental non queria recoñecer.
· O crecemento e toma de con-ciencia desta clase débese en
boa parte ao crecemento econó- .
mico propiciado polas rendas ·do

Roberto Mesa
-

.

'O mundo árabe está dividido pero ~n caso de ataque_cristalizari~ . un frente ·- comun'
. Cada vez máis fo~as

"Este conflito modifica
todas as coordenadas:
haberá un tempo antes de
agosto do 90 e un tempo
despois". Roberto Mesa
catedrático de Socioloxia
da Complutense e autor
de varios ensaios sobre
Oriente próximo entende
que a campaña militar dos
paises do Norte no.Golfo
destapa tensións
soterradas durante a
Guerra Fria que poden
cambiar o panorama
poi ítico da zona.

os

Roberto Mesa quéixase dos con- diciooamentos dunha información sesgada e secretista. "Nada
che sabemos da diplomácia secreta que teño a certeza que está
funcionando: non sabemos se os
deputados americanos que van a
Bagdad levan algun tipo de mensaxe, ou o que está a explicar
Hussein aos governos europeus".
Estamos perante o primeiro
enfrentamento de despois da
Guerra Fria e revela a existéncia
de contradicíóns que non teñen
que versó co conflito Leste-Oeste. "Dun enfrentamento que se
produce nun sistema internacional ainda regulado pola existéncia de duas super-poténcias.
Pero agora hai unha só. Erradamente pensábase que se abria _
unha era de paz bastante prolongada, esquecendo que habia si'ESTE CONFUTO
tuacións en todo o mundo que
non afectan ao conflito EsteMODIFICA TODAS AS
Oeste".
COORDENADAS.
No sistema internacional non
HABERÁ UN TEMPO
se pode admitir a modificación
de situacións pola vía dos feítos
ANTES DE AGOSTO
e pola forza. "A condena foi unáDO 90 E UN TEMPO
nime porque non se pode admitir
a via da violéncia. E a negociaDESPOIS'
ción o único camiño aberto a
efeitos de modificación de fron- sión de intervir dos Estados Uniteiras". Ainda que xurídica · e his- dos. "Qunha banda está o tema
tóricamente haxa razóns, nunca dos crús, pero tamén pode estar
podes admitir unha anexión: vai presente a idea dunha instalacontra toda norma internacional ción máis ou .menos permanente
e ademais abriría a via . a que se no Golfo por controlar esta zona
modifiquen todas. as situacións xeográfica. Hai dez anos, en plefronteirizas pola forza. lmaxine- na dialéctica de bloques, seria
mos o que ocorriria na Europa moi qif ícil que se puidese produoriental ou en Centroeuropa. Hai . cir esa intervención."
,
un principio que é a conqena ao_
O contencioso palestino, que
uso da forza ·e outro que é o uso mereceu un libro de Roberto
da via- pacífica para· resolver si- Mesa, quedará ·aprazado na ,$ua
tuaci~ns históricamente inxusopinión p.olos acontecemeritó,s
tas."
.
dO Golfo. "Polo de agora non
O dominio xeo-estratéxico do está directamente involucrado
Golfo e a nova situación dos blo- Israel, pero a eles interésalle a
ques explican a inmediata deci- preséncia · no'rteamericana · ·na

zona; interésalle -que lrak non pode plantexar, definitiva; ·é Litósexa unha poténcia rexional, e pica. Agora, Arafat non pode aliÜnha situación como' esta ·vai nearse cos paises. moderados e
postergar a resolución -do pro- a OLP e· os palestinos nos territóblema palestino. E con relación a rios ocupados ven que a opinión
esa iniciativa soviética destes internacional se · pon en pé de
·dias para celebrar un ha confe- guerra pala anexión. de Kuwait e
séncia internacional, con inter- desde hai máis vinte anos a ONU
Ver)ción israeli, para tratar global- toma resolucións reclamando a
mente o conflito, o que se pode · retirada de . Israel dos territórios
retomar é unha iniciativa que fixo ocupados e non o fai. Arafat Aunsua a ONU, a URSS e tamén Es-. ha das suas propostas vai cara
paña, -que é un ha conferénGia de á globalización do conflito e á
J?ªZ para o Cercano Oriente. Se_ solución nunha conferéncia de
por .algunhas circunstáncias : só paz internacional ond~ entrasen
. se resolve a cuestión dó Golfo, · os temas palestino, kuwaiti e ·linon se remédia o problema glo- banés."
bal e ·queda pendente a cuestión
palestina, a do Líbano, Xordá' nia... Na finalidade da conferénPLENA
. cia está atender a todos os problemas no conxunto: falariase df! .
,
'_ · · · ·
críación ·dun novo' Estado (o pa- DIALECTICA DE
_1estin~L dQ estable~imento de _- BLOQUES. SERIA MOi
fronteiras permanentes_ e se~u- DIFl,CIL QUE SE
.
ras, de tratados de paz, recone- ·
_
·cementos .. :-. Hoxe mesmo esta é- -PUIDESE PRODUCIR
unha ni~ó~ese utóP.i?ª· pero é ESTA INTl:RVENCIÓN'
que . a unica· . sohJc.1on q~e se

'EN

As divi_sións ~ entre
paises ár:abes desparecerían se estalase a
guerra: '~A curto prazo hai 1.:1nha data significativa que vai ser: a
entrevista de Bush e Gorbachov
._ que ou .deixa campo aberto- a
unha maior escaláda militar Thatcher xa chama a un embargo aéreo, moito máis pedgoso
que o naval- ou se in ícia uri camiño para a · diplomácia no ·que
poderia darse unha mediación
soviética. - O problem~ é que
cada vez hai máis forzas no Golfo. ·seria unha guerra complexa,
difícil e prolongada .na que se
producirían tnoitos movementos
de alianzas. O mundo árabe está
dividido pero en caso de se pro- .- · ducir .unha acción. norteaméricana, europea, ou non árabe.en de.. finitiva, cristalizaría un frente árabe. Se hai unha guerra xeralizada
Xordánia pode entrar na guerra, ·
Israel tamén ... Previsións non se
pqden fac.flí, pero non se pode
pensar nunha ·guerra d~ 24 horas."
·
Roberto Mesa non ere que ·da
iriter.iención poda- sair a nova
orde económica ·internacional
que moitos agoiran. "Seria de desexar pero non creo que por
. . ._ este conflito se vaia dar. Hai
unha cert·a relación- pero aqui fa- llan moitos esquemas. Tampouco se pode dicer que sexa un
conflito Norte-Sur porque Kuwait
e- Arábia Saudí son paises do
Norte en termos económicos.
Seria un coriflito anómalo porque
.non encaixa nos esquemas de
laboratório que se veñen facen_do. Vense talando desde hai vin- . - .
· te anos · da ~ necesidade desa
nova orde 'económica e iso está
rta báse dos cbnflitps que se es' tán xenerando. no que antes se
chamaba Terceiro Mundo."
O conflito. abre a porta a unha
situación .oompletamente_ nova.
"Este__ conflito modifica. todas as
coordenadas. Haberá un tempo
antes de Agosto do 90 e un·tem- _
po despoi·s. Sobre a e,stabilidade
destes rexímenes· hai que ter en
conta que nengun é un sistema
democrático.: non o era Kuwait .
nen o son lrak e Arabia Saudí,. e
onde hai situacións con máis visos democráticos é no Magreb.
En Arxelia houbo eleicións, e en
Túnez e mesmo en Marrocos con
todas as salvedades que se queran facer, hai · unha meirande liberdade. Naqueles paises están
a e:l(pensas de levantamentos
popular~s. e conspiracións, e os
saudies teñen a sua estabilidade
gárantida só coa p(eséncia mili. tar norteamericana."
O

povoación asalari~da é s~po.rt~: do~>, que resulta imparábel anfe
principal dun· amplio moveínento unhas realidades .tan flagrantes.
de conciencia.c;ión que expón a
. fraxilidade das clases gove·rnan- Actuacións destemidas como as
tes do Orient~ próximo, prontas do pr~sidente iraqui, que poñen
a xustificar a miséri~de amplas en·xogo milleiros de vidas e xe- .
capas da povoación en nome da · rari .un risc.o real de guerra interentelequia . d~ . segu.nda vida: nacionalizada, deben ser enmarcadas neste contexto. As resoluAprazam~ntos metafísicos· como- ción$ das Nacións Unidas, como
os que- xustificaban- na Europa as da Unión Soviética, son obrimed.ieval a existéncia de pobres gadas se o que se pretende .é o
de solemnidade e e de ·ricos. A respeto do ·direito internacional e
protesta contra á interllenoión a asunción da ONU como arbitro
asinada por 2oop inmigrantes do . mundial, en lugar de calquer poYemen na Arabfa Saudita mostra -téncia imperialista como até agoa fraxilidade de governos que os ra veu sucedendo. ·
poderes occioentais alinean cos
- Pero qu~ os. Estados Unidos
intereses de N~rte-Amé(~ca.
non cumpran coas normas de diA · intervención no Golfo dos . reito· interpacional, ou emprenpaises·consumidor~s de petróleo . dan campañas contra institutamén revela a existéncia dunha cións básicas· da Nacións Unicrecenfe toma de conciéncia na- das, como a que fixo contra a '
.donal dos paises desfavorecí- Unesco polo Informe McBride,

.'"fi.

GUERRA IRAN- .
IRAK FOI O GRAN
. NEGÓCIO DE
OCIDENTE' - - - - - petróleo nos ános de c·otizadóns
al.tas. ·Case ~inco millóns de ·
obreiros ten hoxendia o Golfo e
dous. tercios destes· son inmigrantes, Moitos proceden .de
Exipto, Yemen ou Palestina ·pero ·
·outros chegar.ori de Paquistán,
lnqia, Filipinas ou Turquia. Nun
médio· que depende da cotización que queiran imp6ñer ao petróleo os paise$ do Norte, este ·
próletariado alinéase nidiámente .
en posicións anti-imperialistas, .
por moito, que a sua protesta se
poda expresar ·· ocasionalmente
baixo a retórica is.lámica.. Esta.

O ·rei ·Hussein de Xordánia

' non xustifica unha atitude semellante por parte' dos demais pai-: .
ses. · Pota ·contra o actual papel
das· Nacións - Unidas pode ser ·
aproveitado como exe~plo para
ocasións futuras.
Convén matizar en todo isto a
.pistorsión realizada polos mé'dios dé ·comunicación sobre alguns dos termos empregados na_
· resolución da ONU ou nos comunicado~ soviéticos. A expresión "uso da forza" nunca foi empregada polas Nacións Unidas. A
resolución 665 insta a utilizar "as
medidas proporcionadas ás circustáncias concre_tas que sexan
necesárias baixo a autoridade do
Consello de Seguridade para deter a todo o trarrsporte marítimo". Algo notoriamente distinto
. ao uso ilimitado da. forza, autorización que pretenderon arrogarse os Estados Unidos.
O

.O Oriente Próximo-canta cunha longa história-de dom(nio' polo control dos reeursos
•

A .misión

de · p~

1

dos fabricantes de armas

Desde - ~a.i riláis dun sécúlo, as
te e outras relativamente similapotencias occidentais dominan
res ás actuais, os EEUU (que na
o Oriente Próximo: pola forza
altura consumia case un 30%
das armas. Os estados maiores
de toda a enerxia mundial prodo exército . - imperial británico,
ducida) ben poderia consumir o
francés ou norteamericano tradoble do enerxia ou un 20% do
zaron os límites nalguns casos
menos. No momento actual reos nomes das nacións do Golfo
prodúcese, cunha capacidade
co fin exclusivo de dividir . aos
bélica de destrución moito
paises árabes e facilitar o con- ·.
maior unha situación que reclatrol rriilítar do território.
ma revisar brevemente as ante· Despois · da Segunda Guerra
riores crises.
mul')dial, a cúpula do sistema
No 1973 o pr&cio do petróleo
instalou o Estado de lsra.el par~
pasou do 1 ao 16 de Outubro de
asegurar a existéncia dun aliado
3,011 a 5, 119 (UJ1 70% de auinequívoco ao que qonfiar ~ .
mento) e a 1 de Xaneiro estaba
centinela dos ·intereses occiden- ·
a 11,651 (un 128% de incretais da zona. Durante mais de
mento). O aumento das rentas
40 anos, os Estados Unidos e
dos paises productores foi enoros seus aliados financiaron · e ·
me, pero' cunha distribución moi
apiaron ao sionismo na repredesigual segundo fosen os estasión do povo palestino, tanto
dos. Así Kuwait pasou a ter
para mantera zona nun estado
. unha renda per cápita de 15.000
de guerra controlado:como para .
(máis que a maioria dos paises
. neutralizar á formación nacional
industriais), mentres lnc:k>nésia
mais progresista de todo Orien-;seguía , nos 300 dólares, igual
te Próximo.
·
-·
que a India que non ten petró. No ano 1956, británic0s e
leo). Esa desigualdade de distri/
franceses apoiado palas . armas Nasser, his.t órico líder árabe, anúncia ~ nacionalización do Canal de Suez no 1956.
bución, máis azarosa se se
sionistas invadiron Exipto des- ~ ·
,
quer, non é igual en canto ás
pois que Gamál Abdel Nasser ti·
·
enormes diferéncias internas
vese o .atrevemento de naciona- '~ MAIORIA DOS
glesa, aprobada polos seus seguiron considerando un nível nos paises árabes, máxime cande consumo e dependéncia do a consideración de ser unha
lizar o pase;> de Suez. Para 1967,
cómplices occidentais cando
os centros de poder occidentais ·· PAISES OCIOENTAIS
xerieral kassem , -xefe do estado enerxética do petróleo práctica- só nación está moi present~ na
respaldaron a guerra declarada·. DESPRÉCIAN ~
iraqui, decidira a comezos do mente absoluto, despreciando conciéncia das povoacións árapor Israel contra os seus veci- CALQU EA
1961 retirar aos magnates do calquer estratéxia que non pase bes. Roberto Centeno no seu li·
....;;.--...,..------- petróleo as suas concesións. por manter ese alto nivel de bro "O petróleo e a crise munños árabes e non. obxecta~on a
Estes, para dispar gasto das consumo e mesmo de despilfa- dial" canta como os paises da
oc.upación sioni_sta da ' Ribe'ira ' ESTRATÉXIA QUE
Oeste , a Beira de . Gaza ·e os . N'ON PASE POR
imensas riquezas· de Kuwait, rro. Tanto é asi que cando no fin OPEP empregaron os enormes
·
d · ·G 1· T
crian ali un estado impotente- e dos anos 70 a Academia Nacio- excendentes xerados en increOut e1ros
o . o an. ampou90 MANTE
. R O SEU
haberia pe facer Occidente censen raíces; · sóbre o trono colo- nal de Ciéncias dos EEUU estu- mentar as suas reservas mones.ura nengunha da ocupación do · ALTO NÍVEL DE
can como testaferro ao xefe da daba os posíbeis cenários de tárias arredor de 60.000 millóns
trib'o.
·
demanda enerxéticos cara o
· Sul do Líbáno p.o r partl3 de· Is- · CONSUMO E
Até agosto ·dó. 1990 o Gover- ano 2000 resultaba que tendo de dólares e o resto, uns
rael. .
·
·
110.000 millóns de dólares, in.. Os .Estados Unidos forzaron a MESMO DE
no estaba constituido polo emir condiciór:is de hábitat, transpor- vestíronos no exterior. A redisdecisión. iraqui ·de at~car Irán -e · _D_E_S~P_l_L_F_A_R_R_O_'- - - ' Sabbah e os membros da sua
tribución da riqueza . mundial
forneceron armas para ·unha
família En Kuwait o direito . a
após a primeira crise do petróguerra na que as deflagracións ·
voto estaba. reservado ao 8.% da ·
leo, fixo que as reservas monee os ga$eS letais cobraron mi- como .as necesidades das anti- povoación; o Parlamento ·así
tárias da OPEP que eran un 5%
llóns de mortos. Agora son os _ gas poténéias metropnlit~nas de eteit~ foi disolto no 1986.
do total mundial, pasaran a fins
paises do Norte convocados por manter o seu control sobre os _ Sen que esta aberrante xénedo 73 ao 78 e chowtaran até o
Estados Unidos os que envían recursos. O mapa da zona sufre se·s.irva de xustificación da ocu24% a fins do 78:
unha armada para defender a .diferentes cambios nos últimos ·. paciór. iraqui si dá luces sobre
Pero se os paises productoArabía Saudi. De certó, non hai cuarenta ános, todas· eles .te- algunhas das profúndas raíces
res conseguiron uns enormes
técnica de guerra nen estratexia ñen no fondo os ,pesignios da do· problema.
benefícios, os outros gañadores
de marte que. Sadam Hussein . interesada descolonización. o
No outr.o · lado da cuestión,
económicos da crise foron as
. pod2 aprender aos aliados dos control do petróleo tora decisivo · sempre relacionádQ coa política, .
grandes compañías .petroleiras
Estados Unidos. ·
nas duas grandes guerras e os está o control sobre a produciór'l
que coa cuadruplicación dos
· A fulminante iniciativa nortea- ingleses·, e· os americanos,
e précios do petróleo. Apesar
précios . obtiveron ·enormes gamericana precipitou a maior cri- b.iano. Churchill narra nas suas dos avisos- do 73 e do 79 a
ñáncias. A evolución dos seus
se que vive o mu.ndo despois do memórias como nace o .estado maioriá ~os paises oc.cidentais
benefícios fot . sempre ÍI') cresfin da guerra .fria e abre ·a frente xordano ·qun agasallo que el fai
cendo,. subindo outra escada
para unha n9va sjtuaci{>n eco-. tracexando unhas fronteiras coa
· máis coa crise' do 79. Estados
Unidos · no político propi'ciára
'IT E UNHA
nomica e política internacional regla sobre un mapa;· Kuwait,· · '
na que o enfrentamento de ricos c9mo l~mbraban Garaudy e Ben .
certeiramente esta situaéión no
contra probes (ou ·Norte-Sur) re- · Bella recentemente non-é .povo PROVÍNCIA DE IRAK,
73, e ·amais de ser as suas comclama unha nova orde económi- nen nación: é unha província de · SEPARADA DO
pañi~s· as beneficiárias, a grari
ca internacional.
lrak., separada do conxunto ó 19
banca foi quen xestionou gran
• 1 ·Nas orixes do conflito, com- de Xuño do 1967 polq. vontade . CONXUNTO O 19 DE
Yamanl, ex-ministro do Petróleo de parte .dos excedentes monetápre reconecer tanto as secuelas d~s compañias petrolíferas ·e · XUÑO DO -1 967'
~bl~ Saudl
tios acumulados polos paises ·
1
do reparto e división C?IOniaiS, grácras ~ intervención mrlitar in.:.
·
produtores.
O
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.Unha· suba dos précios do ·· verse ,na obriga de dar un
bolsa de Tokio, p"o°de verse
p~tróleó ..afectará de
paso ao frente; Xapón,
-seriamente afectado ·e os
-maneinis diferentes aos
cuxa economía gozaba
·paises de Europ·a· · · · .
paises ·consumidores. Os· ·dun bon estado de. saud~~ Oddéntal ·terán que reducir
_J:stados Unidos, xa nas·
· ainda que con certos
· · _gastos e límitar os créditos ..
beiras da recesión, poden . avisos ameazadores na
e·investimentos no Leste.

O ehcarecimento do .petróléo-'
afectará de.distinta ·forma a Ocidente
'

..

'

.

.
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Os custes

dun-ha década ultraliberal
A invasión de kuwait colle a Oci.dente nun momer:ito perigoso,
especialmente pola situación dos
Estados Unidos. Era de esperar,
con todo, que o fin da guerra fria
trouxera a un primeiro plano os
problemas dos baixos précios
que os paises industrializados
estaban a pagar palas matérias
primas e enerxias como o petróleo.
Se ben é certo que mentres os
Estados Unidos mantiñan -a fins
do ano pasado un déficit comercial de máis de 125 mil millór:is
de dólares e o Xapón gozaba, en
contrapartida, dun superavit de
72 mil millóns e a RFA de 53 mil,
tamén é verdade que as tres
economías encóntranse mutuamente emparentadas: ao redor
dun tércio das exportación$ xaponesas e europeas teñen como
meta os Estados Unidos. O Wa/J
Street Journal ven de afirmar que
o déficit orzamentário norteamericano pode situarse o ano próxtmo entre os 250 e os 300 mil millóns de dólares. Unhas cifras
que farán tremer a economía,
non só dos Estados Unidos, senón de todo o Ocidente.

ping~ que colma o vaso
Os obreiros das fábricas de automóveis de Detroit non traballan, desde 1987, máis de seis
meses ao ano. A indústria do

A

Moneca representativa da primeira
ministra británica

aceiro, asi como outros sectores,
outrora básicos, .tamén tiveron
que ser desmantelados progresi:..
vamente nos Estados Unidos. Os.
norteamericanos
consuniiron
máis, pero producen e exportan
menos, ao tempo que os impagos ou os retra$oS· no pago da
débeda por parte dos paises ·
subdesenvolvidos convertéronse
nun grave problema para .os bancos. Comezan a pagarse cqn
creces as, alegrías dunha economía baseáda _na - especulación,
nos bonos-lixo e no eridebeda- .
mento empresarial en IÚgar da
capitalización, o. que tiña xerado
xa unha cultuFa da vida a crédito.
A acción de Sadam Husein
pode ser a gota que . colme o
vaso da ameaza de reces'ión.
Nos Estados Unidos, unha de
cada 200 p~rsoas é millonária en
dólares, -pero' máis de ·30 millóns
de cidadáns viven por b9,ixo dos
límites da pobreza.
O modelo ultraliberal sairalre
caro tamén a Margaret Thatcher,
mergullado éomo está o Reino
Unrdo nunha aguda crise, máis
que calquer outro país da CE. In. glatem1 canta, sen embargo, co

Reagan, portando ··,u n turbante coas cares da bandeira norteamericana

petróleo do Mar do Norte, o que .cleares, co problema ·de que esta
non ·é unha gran -ventaxa se te- · é· unha. fonte., cada vez máis
mos en conta o seu máis elevado cuestionc~da, espe.qialmerite tras
précio d~ extración e sua infe- · ·o acidente de Chernobil e en vias
. de paralizacion en vários paises.
rior calidade.
Os Estados Unidos poden ver' O freo nas P.cononiias ocidense animados, pola suá ·parte, a tais, ou a recesión nalguns carecurrir ás _suas próprias reservas · sos, ameaza, en gran medida, as ,
de crú. Con todo, 01xécio de ex-esperanzas depositadas polos
Paises do Lesté nos investimentración -resulta tamén máis EÍl~vado, tendo que contar ademais tos ·acidentais, xa de por si dubicuns·tres anos para poñer os po- dosos. O Lest~ ven de desprenzqs e o servíci9 a ponto. lmpor- der~e do cordón umbilícal que o
tante result~- tai:nén a r!3ación xa- unia: co petróleo e o gas soviétiponesa, país· que non canta con cose que agora deberá pagar a·
xacementos, e· que.obtén. o 70% précio_
s de~ mercado. A URSS; ·
da sua enerxia nos pozos do principal produtor mundial desGolfo. Fráncia e Alemáña teñen tas duas fontes ae enerxia, e
· actualmente cuberto un 50% do China serán dous dos maiores
seu suministro ·de enerxia atr~- beneficiados pala suba de prévés da sua rede de centrais nu- cios.
·
O

a

Alguns autores predeciran un crack para 1990 ·

Agoiros de recesión
A radio, o medio de comunicación que supera a todos os demais na vela das armas do Pérsico, trae noticias de que o déficit da balanza de pagos nordeamericana ven de atravesar a barreira dos trescentos mil millóns
de dólares. A voz fria dos locutores deita nas unidades mílitares a impresión de que alguén
molla a pólvora das armas que
apontan para o deserto.
Esta mensaxe de sedición
non fai senón · recordar que os
Estados Unidos consumen moito máis do que producen. Voces
como as de John Kenneth Galbraith, Leonard Silk, Scott
Burns, Ravi Batra ou Barton
Biggs veñen anunciando desde
hai tempo a probabilidade dun
derrubamento súbito da econo. mia,, semellante ao de 1929.
A recesión chama á porta
Non falta quen agoire qué este
desastre pode acorrer neste dábel do país a pleno funcionamesmo ano, dacordo cos perio- mento. Os ricos deben ser esti- .
dos Cíclicos que levan á econo- mulados con ingresos
cada
mía capitalista da intervención máis elevados e os pobres dedo Estado e a política de pleno . ben sentir .o proido da necesidaempregq· até a. desregulación· e de para qu~ fagan un poder E}
a entrega aos oligopólios.
movan a roda . dos intereses e
Para Galbraith, ,a insisténcia -dos negócios. O Estado desende Reagan por manter os gastos tendido das ·· su as responsabili-.
ndo as rede armamento ten toda a forma dades sociais (segu_
ceit~s de Ad~m Smith, David Ri- ·
dunha fuxida cada adiante. ü
Estado debe transferir, baixo a cardo ou Herbert Spencer), fai
forma ·de orzamentos para ar- medrar o exércjto dos que,. non
. mas, cantidades inxentes que ,, teñer:t teito nen comida aíentres_mahteñan a indústria m,ais ren- atrae cada dia mais rendas mé-

a

--

días aos círcuitos da especu[a- cámbio de· ciclo marca o que
· Paul Kennedy califica de fase de
ción.
.
.
: -decadéncia na que o império,
Dacord~ con Rav1 Batra, a~t9r · non pode atender _
aos gast9s de ·
da ?b~a O cr~ck . do 1990 . o manter o seu dominio sobre un
cap1~ah_smo · estaª· p~sar por un ,espácio económico exclusivo.
ep1s~d10 de oportunismo e~peAo mesmo tempo, o complexo
c~lador .semellant~ ~o da ~ecain9ustrial-militar condiciona de·da ?e 19?0. Os uftn:':'os 01tenta cisivamente a economía do país
parecenselle ~~ ba1~0. ere?~- e non lle permite atender esferas
mento monetario, na 1nflac10!1 de competéncia .comercial que
escasa e no ~onxunto de med1-_ os s_
e!JS mesmos aliados ocupan
das de:;;r~guladoras.- <?· ~esmo progresivamente. Nesta situapo~e d,ecirs~. da tendencia ere- ción, .Estados Unidos vese com- .
cente a fus10.n de empresas e pelido a pasar un ha· facturá de
bancos. ~s vmte foron nos -Es- ?.500 millóns .de ·dólares a sótado~ , Un_1dos un~a etap(l ·de cios e amigos polo envio da flopres1denc1a ~epubhcana flagran- ta ao Pérsicó.
·
temen~e mon~t~ris~a, pro-em· A campaña qo Pérsico poderá
-~ presana.1e a,nt1~s1nd1ca!. Os qS_
e- ser-un .bó negócio para o~ fabri~ sores ec~:mom1co_s do govern~ cantes de armas, pero non fai
Cf)
de Washington viven convenc1- - senón agravar os síntomas de··
3 _dos., daquela ·' co"!.1? . ag~ra, d~ crise. o p~ndulo .chega a 1990
. que, un ha ~epre~11on non se~a non só con ventos de guerra sepos1bel. lrv1ng .F1.sher e Denms non cunha débeda incobrábel
Robertson rebatiron na véspera no Terceiro Mundo (agás 0 coACORDO CON
do era<?~ do 29 calquei: remota bro en espécias mediante a in
probab1hdade de que acontece- cautación ~e empresas en bánRAVI BATRAO
se
o desa~tr~.
carrota),. -a especulación, a aitifi- , ·
CAPITALISMO ESTÁ~ .
Hai diferén'cias importantes
cialidade dunha economía des.A PASAR POR UN
regulada que cada dia está mais
durante os dous dec'énios. Nos
anos·vinte·ilon existía o endebe- -· endebedada, o descenso alarEPISÓDIO DE
dar:nento exterior de hoxendia e · mante do investimento para o
OPORTUNISMO
os tipos de interese eran baixos.
anovamento . da indústria e a
, ESPECULADOR
Os productos ·nordeamericanos · perda ·de confianza nas iristitu. non tiñan competéncia no exte- · cións· financieiras do$ Estados
·sEMELLANTE·AO
rior mentres hoxe están maoci- · U.nidos, cpndicionada decisivaDA DÉCADA.DO .
mente por unha situación d~
nados palas industrias xapone'1-920'
sa e alemá en· tqdo .o mundo. O crecente desigualdade social.. o
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Un rosário de
problemas, entre os ___,
.que destaqán as ·
- drogas,' os níveis
terceiromundistas
. en sanidade e
educación, ·a ,
desme,mbración
social, etc., teñen
pasto fin, non á
·história~ pero si ao
modo de ·vida
. ·A crise pretolífera pon un pouco máis perto· ~ Norteamérica dunha 'recesió.n qu.e ~a estaba no ambiente.
-americano ..

Radiografia dunha sociedadé
en bancarrota
.
.

.

.

.

~

Non durmir abondo

~

\

meio de irmanamentos empresaescola e polo relanzamento da . .
_ formación profisional. Outras ca- ,1am idad es minan á xuventude
dos ·ghettos: o absentismo escolar que supera o 50% e o alto
. número de adolescentes preñadas. A privación do aceso á sanidade e á contracepción constitue
un factor de perpetuación da miséria. O fenómeno tom'ou· unha
af11plitude tal nos últimos tempos
que, segundo a ·ONU, os
Estados Unidos figuran .neste
domínio á cola dos países industrializados, ao pé dos países do
Terceiro mundo. Por isto o forum
precisa no seu estudo que hoxe,
para as minorias, a cuestión non
estriba na igualdade de direitos,
como aconteceu nos anos 60 ,
senón na igualdade económica,
co aceso ao coñecimentó para
todos. Non facer nada, conclue o
:..::: forum , significaria a médio p·razo
~ a disgregación da sociedade
~ americana e sobretodo, para as
Q indústrias, custaríalle moi caro
ao país, cunha perda de competitividade sen a perspectiva de
reforzar o potencial americano
frente á guerra económica internacional que se prepara.

N9rteamerica -en negro

Os americanos «van polas ruas
como zombies» afirma a célebre
Cornell University. A esta conclusión chegou o departamento de
Psicoloxia da universidade lago
dun minucioso estudo do modo
de vida americano ; simplesmencorrespondentes ao précio dun. · .• JEA.N SOLBES
plan de _loita. contra a droga non ción constante-. Nas grandes
te
porque a case totalidade dos
ha
noite
nun
refúxio.
·
Asi
non
se
é
máis
que
unha
cortina
de
fuavenidas,
austeras
e
sen
espíri.
·o americano médio está ·habiamericanos non durmen o sufime, non buscando máis que_ re- to, só se encentran uris poucos , incita aos pobres a recebere_n
tuado aos escánda.Jos políticos.
ciente. Arredor de 20 ·millóns de
dólares sen traballar, o que pareO diñeiro e a corrupción son os ·. forzar o arsenal represivo. Pero . ne·gros. Oré!.bén, o.e., que é asi
americanos fan os tres oitos, e o
ce que lles dá maos hábitos.
na prática non hai nada para loicomo se. denomina Washington,
dous tetas da vida política nacioestudo precisa que o 55% deles
tar
contra
as
causas
desta
pla·
c<:>nta
na
sua
póvo-ación
cun
70%
nal. Pero·esta vez é un escánda·sestean no traballo. Deltarse targa,
contrário, porque droga, de negros agrupados nos inurnelo social.de feito un auténtico
de converteuse nunha moda nas
como podes ver, cámpa polos rábeis ghettos que .empezan beri
drama humano, que sacude á
cidades.
Naiguns meios autodeseus
respeitos·neste
país".
·
perta da Casa Branca: Segundo
1989 OS .
opinión pública. Por causa do
nominad os enrollados, durmir
uri ihquérito ~ocal, difundido poXAPONESES E OS
agravamento da crise 'Cfa socieconsidérase unha perda de temlos meios de.comunicación, máis
Cobertura .social '
dade, cóntanse 700.000 nenas
po. Sen embargo , segundo os
do 50% dos xóvenes negros vi- · i3RTTÁNLCOS
abandonados polos seús Rais
investigadores de Cornell , os
ven
unicamente
da
·
a
xuda
públi·
COMPRARON
645
drogadictos, incapaces de se¡ Co fin de aproveité;!r os logr-os
americanos, a forza de perderen
ocupar deles. F,orori recollidos
obtidos· nos recentes conflitos ca. ·Isa significa de feito sobreviSOCIEDADES . _.
sano, non teñen tempo de o re300.000 cativos e lago instala- sociais, a federación.. sindical ver unicamente dos cupóns de
cuperaren. Pola noite, ves a teledos en asilos, as máis das -veces AFL-CIO que( .popularizar o seu alimentación, dos bonos do gas · AMERICANAS QUE
visión até moi tarde. O resultado
-dirixicios por organizacións cariplan, que busca reformar o siste- e a electricidade. Esta situación, . EMPREGABAN A
é visíbel en calquer transporte
tativas. O fenómeno ten- tomado
ma federal de saúde a fin de ob- continua o inquérfto, empuxa dicolectivo, onde un alto número
. tal amplitude, que os concellos
ter un real réxime de cobertura rectamente aos rapaces cara a· 680.000 PERSOAS'
de viaxeiros andan atoutiñados .
tiveron que abri·r orfanatos e asi- . social naciona,I que actualmente delicúénda e a criminalfdade, co
o de drogas e a violénc.ia
los de urxéncra. Pero o riúmero
non existe. Esta cuestión apare- · tráfic_
E coma sempre aqui , toda análi'de instalacións non supera ainda
ce nos primeiros lugares entre que o acompañan. A guerra ense sociolóxica digna dese noma
alguns centos, e non .chega para
as préocupacións do americano tre as bandas f ai estragos en
non remata sen mencionar o
As minorías
cobrir todas as necesidades.
médio. "O sistema de saúde·está , Washington, e outro tanto sucecusto financeiro do lucro cesante
Contra toda esperanza, George
en .crise e todo o. mundo estíi de _en Los Angelés. O ano pasaOficialmente o 50% dos negros e do fenómeno estudado. No preBush, que . non deixa de· repetir,_· ameazádo" declarou Lane do Washington foi declarada casente caso, estfmase que os
dos _hispanos viven no límite do
·
.que el .quer unha América máis · Ki~kland_, o ·conservador presi- pital do crime;
problemas de sono nos lugares
umbral da pobreza. Esta situahumana, declarou que o orzadente da ·AFL-CIO. Segundo el,
de traballo .custan 70.000 millóns
ción empeza a inquietar aos resmento social terá de ser reducimáis de 37. millóns de ·americaProibir a mendicidade
ponsábeis económicos do país. de dólares por ano de pardas de
do. Por iso o res·ponsábel da loinos non se benefícian de coberprodutividade ou acldentes.
Por isa o' Bussiness and Higher
ta contra a droga, o ultra-conser~
tura social algl:Jnha-, mentres que
Frente á proliferación dos esl'f!O:Oficialmente , máis de 100 miEducation Forum _fixo pú_
blico un
vador William Benett, desencacada ano o custe da medicina e lantes; as autoridades decidiron
llóns de americanos sofren falta
estudo sobre as minorias étnideou unha vaga de protestas nó
da sanidade aumenta n_un 20%.
proibir a mendicidade nos lugade sano e, segundo os expertos
cas. De feito, o .forum interesouseo das organización-s que acCada dia, gástanse dous mil mi- res · públicos máis visitados.
de Cornell, é evidente que a falta
se pala situación .dos negros e
. tuan nos bairros pobres; cando
lóns de dólares na sanidade,
Cóntanse actualmente máis de
de sano acurta a vida entre cito
dos hispanos que constituen o
e dez anos! De todas maneiras,
declarou que ia reducir o orzaquer dicer o 11 % do PNB .. Os tres millóns de «homeless» e a
90% das minorias. O estudo
pouco importan os meios á bur· mento dedicado á infáncia en digrandes benef]c.iários. destes sua preséncia .diante dos turistas , conclue que o 25% dos negros e
guesia americana, alcanzados
..ficuldádes. Segunao el, ·non é figastos son as cJm~cas privadas e . , axuda pou.co á imaxe de marca · dos hispanos encádranse nuaha
xa os seus fins, atiborrados de
nanciando os orfanatos como, se
as numerosas mutuas que non
dos Estados Unidos. Como to·- · sub-clase absolutamente despoemisións de televisión, onde a
pode loitar contra a droga, ·senón
vacilan ~n ·r;nultiplicar os custes dos os seus hor:nólogos excluísu lda, e que o 30% desas mescompeténcia fica como a.carreira
financiando a represión. Desde
de hos~1tal1za71on. A t,~I ponto dos do sistema, Peter-Boivin permas duas categorias debátense
cara a ·nulidade, o americano
que ~01ta~ mutuas- ~stan hoxe corre as avenidas da capital sa- · nunha situación desastrosa, no
ese momento, eleváronse moitas
rPédio converteuse en apático, livoces contra está decisión, que
nos trrbuna1s, denunciadas polos
cudindo 0 seu cubilete· branca.
límite de se afundiren nos baixos
teralmente embrutecido pala so~eus. afiliad?.s ou po~o- f!sco ameCalquera que sexa a reacción
carrega sobre os concellos as
fondos da sociedade. Durante os
ciedade ·que o arrodea. Vai ter
responsabilidades que abandona ncano. Por 1so os sindicatos es- _ dos transeántes non deixa de
anos de Reagan progresou o
que pelexar por encontrar un
.o ·governo. E como lembrou un
tán .ª proñmver unh~ séri~ . de
repetir «God bles~ you-and bave
seq número, por causa das reduempregó e con.servalo, non p'ocomentarista da cadea de t~levi.- . de?ates. en todo o pars ped1~~0 ·a nice· day!» (Deus cho pague e · cións drásticas do_orzamento sodendo contar máis que ·consigo
sióñ CBS, a consecuéncia desta · aos ele1tores. que fagan pres1on , bos dias!). ·En catro horas consecial. Ao que hai que lle incorpomesmo. E, non obstante, unha
medida .sera o cerre dun grande
so~re d seu representa!'lte no
guiu asi cá.tro ·d.ólarés. Pero hórar un'ha crécente descualificagral'1 maioria de americanos deriúmero de orfanatos. De maneico~greso para qu~ os Estados
xe, 0 concello de Washington
ción profisional. Segundo o estuclaran con convicción que só os
· ra que a maior parte destes ·Unidos sa,~n po~ fin do estado
acaba de publicar Dn decreto lido, só unhas medidas económiEstados Unidos propoñen ''º
300.000 mozos, ·case sempre de su~desenvolv1r;nent.~ que ~a- .mitarido os lugares nos que es- cas · masivas poderán reverter á
mellor do mellar» en matéria d_e
mQi -novas, vanse encontrar na
racterrza a sua lex1slac1on social.
tará permitido. pedir esmola. A tendéncia que exclue a un númodo de vida. Non intentedes· dirua, onde a droga e a prostitunietade dos Estados veñen de
mero cada vez maio~ de americerlles o contrário. Pasaredes
ciór;i serán o seu único camiño · Gaos na c_
apital .
tomar medidas similares·. En
canos, ca~e sempre moi xóvepara sobreviver. E como me" conNova York, a policia municipal . nes, _da sociedade. Non obstante . por chiflados ou, pior ainda, por
fiaba Jack, un asistente social da
A capital do país .mais poderoso acaba de expulsar aos esmdlánBush e os eleitos do Congreso · perigosos comunistas ...
capital: "Agora, quen vai pretendo mundo merg.úllase cada dia te.s das estación .e das paradas optaron máis unha vez pola aus- , .
aer que est governo loita contra · un pouco máis no caos. Claro do autobus. En Houston as· auto- teridade económica propoñendo
Fútbol
droga. George Bush reduclu
está, o bairro· das embaixadas, ridades .encontraron outra solu_
novas .reducións da axuda públ._ ·
.
orzamento. dos programas de
dos grandes centros ·guverna- ción. As persoas .que queiran dar ca. Por isa o forum propón unha .. Foi consternación para toda a
axuda aos qrogadictos, agora. mentais do Capitólio e da Casa 1·algo aos indixentes podarán de colaboración maior entre. o patro:
comunidade italiana dos EEUU'.
manda aos rapaces á rua. O seu
Branca escapan a esta degrada- ago~~- en, diante e.amprar ~upóns nato e as instit~cións escolares a
A vitória d~ Squadré;l Azzurra era
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tan evidente aqui que os bairros
italianos das grandes c.idades tiñan xa preparadas as celebraccións da vitória final. Se en xeral
a tónica foi o desconcerto, como
en Little lfaly (Nova York), as reaccións foron ás veces violentas.
Nomeadamente en Toronto, no
Canadá, onde viven máis de
500.000 italianos. Ali, durante
horas, a policia montada tivo que
intervir para pór fin á violéncia
desencadeada tras o partido,
cando seguidores italianos agredi ron aos arxentinos que cele·braban o triuhfo polas ruas. Por
unha vez, os supporters ingleses
non tiñan nada a ver nos enfrentamentos, salientaban diversos
comentaristas. Pero para os
meios americanos, a eliminación
de ltália plantea un problema real. Nefeito, só a comunidade italiana segue os partidos regularmente e, sen eles, os ingresos
publicitários poden ca1r en picado. Pois á esmagadora maioria
dos americanos só lles apaixona
o campionato de béisbol. Por iso
a Copa do mundo de ltália estaba tan pouco presente nos media americanos. Tamén é verdade que o béisbol representa cada ano miles de millóns de dólares e que é unha baza evidente
para as cadeas privadas.

Saúde privada e cara
Os americanos son favorábeis a
un sistema nacional de saúde a
cargo do governo. Tal é a conclusión dunha série de sondeos
organ izados pola NBC , o
Instituto Harris e o d iário Los
Ange1es Times . Son má is do
61% os americanos que se pronúncian pois en favor dun sistema de seguridade social para todos, que non existe nos Estados
Unidos. Máis recentemente , un
estudo real izado polo lnstitute for
the Future de Califórn ia ocupouse dos sistemas de saúde nos
dez países ocidentais máis industrializados . Segundo o informe, o Canadá ocupa o primeiro
lugar, segu ido de Ho landa , a
RFA, Fráncia, Suécia, o Xapón e
a Gran Bretaña, actualmente botad o a perder por Margaret
Thatcher. Os Estados Un idos
ocupan claramente o último lugar. E é certo que, tendo percorrido a miúdo os Estados Unidos
e o Canadá, é evidente que os
Estados Unidos neste campo semel lan cada vez máis un pa ís
sub-desenvolvido. Aqui , a sanidade está coberta por asegura~
doras privadas financiadas en
parte polai empresas , cando
aceitan esta cláusula nos convénios colectivos , e polos asalariados. E tendo en conta o custe
exorbitante das atencións médicas, resulta que 40 millóns de
americanos non dispoñen de
nengunha cobertura social , por
falta de meios. Mentres que no
Canadá
medicina é praticamente gratuíta e de moi boa cali dade. En Washington, os responsábeis do movimento sindical, animados polos resultados
dos sondeos, insisten máis unha
vez nas suas demandas de criación dun sistema de seguridade
social. Por contra, a Asociación
de compañias de seguros emprende campañas denunciando
toda intervención do governo no
domínio da sanidade, afirmando
en diversos spots publicitários
que os americanos están ben
atendidos e que a funcionarización do sector médico arruinaría
a economía. Os empresários e
os bancos son da mesma opinión. -

.

un

O SO% dos negros vive balxo o nfvel
da probeza, segundo fontes oflclals.

'/i.. ENFERMIDADE DA
HAMBURGUESA NON
INQUIETAÁS
AUTORIDADES'

téncia médica. E sen embargo
os membros do Congreso , tan
prontos a se declararen os mellares defensores dos direitos do
home e da democrácia, non fixero n nunca o menor xesto para
peñeren fin ao que moitos consideran como o maior escándalo
deste fi n de século.

Aborto
A loita contra o aborto coñeceu
un relanzamento este verán. Xa
foron máis de trinta o Estados
que votaron medidas limitando o
direito ao aborto. Pero o paroxismo sen dúbida alcanzouse durante a sesión do Congreso local
na Luisiana. Durante os debates,
o líder conservador non vacilou
en brandir un feto de plástico ,
clamando ben alto que el tamén
tiña direito á vida. A malaria dos
deputados apoiouno votando o
rechazo a toda axuda pública ao
aborto , precisando ademais que
mesmo as vítimas de violación

a

'/i..s

'

a

O único problema continua
senda que a imensa' maioria dos
americanos pehsan o contrário,
pois $aben por experiéncia que,
sen diñeiro, é imposíbel ter asis-

~

ou incesto non poderán abortar, 1985 a 1987, perdeu un.. SO% do. internacional. Por iso os consusob pretexto de que a vida é un seu valor a respeito de ien ·e ~r midores e os asalariados eurodon de Deus. En toda o país, as 12% en relación á libra esterlina.
peus non deben facerse ilusións
igrexas católicas pisáronlles os Os acontecimentos da Europa
coa abertura do mer9ado eurota1óns . e vários bispos, como .o -do Leste constituen un segt,Jndo
peu. As · grandes compañías
de Nova York .ou de Corpus factor de importáricia. O~. princiamericanas e os financeiros de
Christi en Texas, ameazaron de pais países investidores .vir~n
Wall Street non son filántropos.
excomunión ~s mulleres que ~gora _cara os países lest~-eur~
Van estar presentes para dirixir
aborten, proibíndolles o direito peus, agardando faceren invest1unha guerrá comercial e, como
aos sacramentos, inclusive a en- mentos máis rendábeis. En fin, a
eles mesmo$ din, «máis vale
trada ás igrexa.s. Frente .a esta opinión púbiica americana ve canon ser
perdedor». Non van
onda de integrismo puritano, as da v~z con piares ollas a compra
regalar- nada e poden vanagloorganizacións feministas estanse de compañias ou. edificios que
riªrse de teren quebrado o mgvia mobilizar. Patrocinan spots de ·son sinónimos da glória america- . mento sindical americano.
televisión defendendo a libre na, como o Rockéfeller Center
eleición de toda muller. Pala sua de Nova York, comprado polos
Cubanos e haitianos
parte, Bush felicítase da evolu- .xaponeses. Sen embargo, o
ción actual e lembra que el é fa- mercado americano atrai todas
Miami é a nova porta de América
vorábel á proibición pura e sim- as codícias . Así., en 1989, a
para moitos antillanos que _aspiples do aborto, _que ve como un Sony
c·o mprou
Columb_ia
ran ao soño americano. Os exi«asasinato». Isa non lle impede Pictures por 3.400 millóns de dóliados
cubanos instaláronse en
por outra banda ordenar a masa- lares e a compañia británica
Miami, moitas veces en condicre de máis ·de 2.000 paname- Bass adquiriu a cadea de hoteis
cións difíceis. Pero, no seu conños e de· continuar con progra- Holiday lnn por 2.200 millóns .de
xunto, están -b,en adaptados ao
mas de armamento apocalípti- dólares. En 1989, os xaponeses
sistema pasto que controlan tocos. É verdade que se benefícia e os británicos compraron 645 _
das as actividades que neutro
dó sostén das altas finanzas e sociedades americanas, que emtempo xestionaba a mafia. Pero
dos grandes meios de comunica- pregaban ~ 680.000 persoas e
non' é ese o caso dos haitianos.
ción. Parecería que voltámos que posuían unhas 125.000 hecSon piÓr aceitados que os que
aos te·mpos das Bruxas de táreas de terras. Ao mesmo temfuxen dun réxime soeialista, ainSalem.
. po, os investidores extranxeiros . da que escapen é:iunha ditadura
criaron 456 empresas, con
capitalista. Non ·se pode pois re--.
Censura
13.000 pastos de traballo, alén
cuperalos para fins de propagandunhas 100.000 hectáreas de teda ideolóxica. E como a situaAlguns artistas americanos rerra.
Sempre segundo . o
ción en Haití se vai deteriorando,
chazan as subvencións porque
o número de refuxiados aumenentanden que o Estado intenta _Departamento de Comércio para
1989, o Reino Unido ocupa ·O prita. Por isa os servicios de imiimporlles unha censura moral.
meiro pasto con 22.000 millóns
gración de Miami decidiron coloPara recebar subsídios do
de dólares investidos nos
calos arbitrariamente en campos
Fondo para as Artes (NEA)
Estados Unidos. É seguida polo
de intemamento, que son de feí-que depende do poder fedeXapón con 15.000 millóns. Lago
to mini-campos de concentraral- todo solicitante debe, hoxe,
veñen respectivamente Austrália
ción, como se lles chama aqui.
prometer por escrito que non vai
con 4.500 milóns e a RFA con
Galerías, esposas e arámio de
mostrar «Osado-masoquismo ou
espiños son pois o seu primeiro
o erotismo homosexual». Esta 2.50"0 millóns de dólares.
Convén precisar que estas cifras
contacto co mundo libre. Pero o
nova política emana dunha deciasunto tomou untía nova dimensión do presidente George Bush, non teñeñ en conta os inv.estique manifestara a sua mágoa mentos en bolsa. De maneira sión despois de várias manifes-taci ó ns ..á porta do campo de
porque as fotos provocativas de que os Estados Unidos poden
Krome, para denunciar as condiRobert Mapplethorpe ou , un cru- contar cos industriais e os financións in-humanas de internacif i x o deitado na orina, de ceiros extranxeiros para enxugaren unha parte dos seus déficits.
mente. 400 persoas están prisioAndrés Serrano, foran subvénneiras neste campo e son víticionadas. O congreso deu a sua Pero cos· acontecimentos da
Europa do leste e o maior poder
mas de sevícias sexuais e de
aprobación, j mpondo restricións
conseguido polo Xapón e a torturas segundo as asoqiacións
ao NEA.
.
Alemaña -reunificada, o porvir de defensa dos direitos civis da
apreséntase difícil e moi compeFlorida. A administración federal
Competir polos
tido para a economía americana.
refusou comentar esfes acontemercados
De aí o aumento da firmeza dos
cimentos, pero encarregou ao
representantes no Congreso e
FBI
investigación dos feitos .
Segundo o Departamento de
da Administración, que non esCalcúlanse en 125.000 os haitiaComércio, os investimentos extán dispostos a perderen as suas
nos na Florida e todos son unátranxeiros ralentizáronse no merprerrogativas e o ·s~u liderazgo nimes en condenar á administracado americano. En 1989, os inción que, ademais dos internavestidores extranxeiros gastaran
mentos abusivos, devolve regu65 .000 millóns de dólares para
larmente a haitianos ao seu país.
criar ou tomar o control de 1 .105
Asi, en Maio pasado, 40 haitiaempresas . En 1988 as cifras
nos foron devoltos a Porto
eran idénticas. Pero están lonxe
AUTORIDADES
. Príncipe. A policía militar estaba
do 61 % de aumento dos investiDECIDIRON PROIBIR
esperándoos no aeroporto.
mentos realizados en 1987.
A
MENDICIDADE NOS Nunca máis se soubo deles.
Segundo os responsábeis americanos, son diversos os factores
LUGARES PÚBLICOS'
que están na orixe do fenómeno.
Reconversión na
MÁIS VISITADOS'
En primeiro lugar o dólar que, de
policia política

A represión é o método preferido de loita contra ~ droga

~

.

Os espias da CIA e do FBI son
chamados a se reciclaren . Tais ·
son as recomendacións de Wifüam Webster, director da CIA.
Desde que tiveron lugar os acontecimentos na Europa do Leste e
desde que o Pacto de Varsóvia
deixou de ser unha ameaza, o
acento dos servícios secretos
americanos foi posta, parece ser,
na
espionaxe
industrial:
« Pasámos dun mundo dominado polo poder miÍitar a ·un mundo
dominado · .polo
poder
económico», precisa Webster.
Por isa a Cl.A vai acentuar os
seus esforzos sobre a circulación de informacións concernentes á informática e á investigación científica. E xa ·que que o
inimigo comunista -tradicional
tende a desaparecer, os servicios secretos americanos póñense a- vixilar máis de cerca aos
seus próprios aliados. Tamén é
por isa que O? americanos acaban de pór en garda ao Xapón,
Bélxica, a RFA e Fráncia a fin de
que deixen de praticar a espionaxe industrial das compañías
americanas. En 1989, o FBI e a
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CIA m_ostraron com.o axentes
as cidades hai:desfiles con majofranceses conseguiran infiltrarse '· · rettes, que mnstituen o prato forMILLONS DE
'
nas oficinas europeas da IBM e - te da festa ·nacional, xunto cos
de Texas lnstruments para roufagos de artificio. Pero, en Nova AMERICANOS NON
DISPONEN DE
b_aren patentes con destino a
Yak, persiste con vigor unha traempn¿~sas francesas. A guerra
:dición por outra parte cada vez
NENGUNHA
comerCial-inquieta aos responsámáis esque_cida. Trátase simbeis am·eric--ahos, de aí esta nova
plesmente d~ estoupar o maior COBERTURA SOCIAL
POR FALTA DE
vaga- de histéria anti-espionaxe,
número posíbel de petardos. No
ainda que dun novo tipo, para os
país da venda libre de armas, is- MEIOS'
- grandes meios de comunicación
to n9n ten nada de estraño.
Alguns petardos es,talan en
habituados ás amplas campañas
-anti-comunistas. Por contra,
cadea facendo un ruído idéntico
Willliam Webster non falou das
ao das armas de automáticas.
folga de fame, acabara por facer
1.000 orga.nizacións pmgr~sistas
De maneira qúe, nos bairros porecuar ao goveroo. Conseguira
que están sendo vixiladas ilegalpulares, creríase estar en Birut
daquela fondos para a renovaantes ca en Nova York, ainda
mente durante os últimos meses.
ción do maior asilo para os sen
.
que alguns, como o s·ronx, non
Obsesión polos sondeos teñen nada .que envexar á ruina casa dos Estados Unid_os, .situa-.
do a dOL!S pasos do Congreso. A libanesa. Pero, este ·ano, a celesua loita foi daquela tan popular
Os americanos adoran os sonbración da festa nacional tomou
que os meios de comunicación
ünha dimensión política nova.
deos. Hainos para todos os asapoderáronse do seu personaxe
pectas da sociedade. Pero esta
Nefeito, por primeira vez, festee até se fixo. unha película sobre
vez, o último estudo organizado
xousé a caída do comunismo e o
a sua ·foita: Pero para chegar a
non versa sobre as causas da americano médio, tanto o parado
iso Mitch Snyder tivo que pelexar
crise da sociedade .nen sobre as - como o asalariado pudo facer un
de firme coas autoridades e son
.solucións para sair dela, senón - brinde polo triunfo do capitalissobre un tema moi sério para o
mo, feliz de pensar que vive, pa-· incontábeis as veces que foi á
americano médio. Qure dicer,
rece ser, no mellar dos países. .cadea por terse manifestado per ante a Casa Branca e o
sobre as diversas maneiras que
Non obstante, -sóubose recenteCongreso. O ano pas~d~), a mar_teñen de chamarlle á sua paremente qUe 60 millóns de amarilla.
canos viven na miséria, que 33 cha dos sen casa organizada en
Washington xuntou a máis de
lnteirámonos así que o 26,4%
millóhs son analfabetos, que 40
200.000 persoas entre elas un
dos america·nos ll'e ~ chaman · millóns non dispoñen de cobertugran número de estrelas de
ra social algunha, e que, para
Honey á sua tenra -média laranHollywood simpatizantes coa loixa. O 6, 1% das persoas interrroeles, 0 sobr~vivéncia cotidiana
gadas prefiren chamarlle á sua
chámase prostitución, tráfico _e ta de mltch. E sen embargo,
Mitch Snyder acaba de ser enparella polo n9me de pila. Ven
criminalidáde. ·
despois Baby para o 5,4% das
contrado atareado. Segundo a
persoas, seguido de Swe.etheart
policia, trátase dun suicídio. O
A morte de Snyder
para o 4;7% e Dear para o 4,6% .
que doutra parte resulta surprendos americanos. Outros apelati:dente, pasto que Mitch sempre
Os progresistas americanos esvos tais como darling, lover, sudera proba de gran coraxe e de~án de dó pala marte de Mitch
gar, pumpkin ou angel.son menSnyder, _heroi nacional da loita terminación na sua loita. Ainda
.cionados pero no'n tabulados.
hai pouco tempo, el mesmo me
contrá a inxustída-. Desde hai
anos, Mitch Snyder ergueu en al- confiaba a sua determinación de
.Petardos pÓÍa caída
cambiar a sociedade americana,
, to · a bandeira do movimento en
do comunismo
qu~ el consideraba como totalfavor dos sen casa. Calcúlase
que hai cinco millons-de amerimente anti-democrática e someTradicionalmente, o 4 de -Xullo é. cano.s que vagan polas ruas. En
tida á ditadura do diñeiro. Eu loiun dia de festa popular. En todas
1984, Snyder, tras unha longa
tarei por iso toda a miña vida, re- -
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PODELL~ PASAR DE TODO.
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SE NON SEGUE ESTA CADEA

Un executivo non a segu.iu e perdeu o avi6n,
.porque non sabía o do atas.c·o.
·-

Un empreg-ado non a segui u, · saiu de casa
sen gabardina, pillcose .co~.10 uxDJ.a sopa e o seu
xefe plSxoo a c~do.

petia incansabelmente. Si, MitchSnyder era verdadeiramente un
Q!an Señor.
_
Sen embargo, a clase política
detestábao porque puña sempre
aos representantes dos cidadáns
diante das suas responsabilidades, esixíndolles o primeiro dOS'
direitos do home, segundo el. A
saber, o -direito de todo indivíduo
a un teito para el e os seus cuns
ingresos mínimos para viver.
Pero nunca .os representantes,
demócratas e republicanos confundidos, quixeron -ouvir talar de
tais reivindicacións en favor dos
seus concidadáns. Por contra,
aplaudir.on a -concesión do prémio Nobel da Paz a Walesa ou
ao Dqlai Lama. Unha recompensa similar deberia coroar a loita
de Mitch Snyder. P~ro claro, a .
sua loita contradicia o discurso
dominante ámericano, o que non
suportaban os responsábeis de
Washington.
·
Do esmolante de Nova York
ao militante sindicalista, do pacifista aos actores Jon Voight e
Martin Sheen,, todo o mundo está triste hoxe. Por iso, Mitch, como última homenaxe, devólvoche as palabras que me
dixeches afinal do naso derradeiro encentre, erguendo o puño:
"<A loita continua!».

A calidade
das hamburguesas
Sábese da «enfermidade do lexionário» e do sida, que horrorizan a boa parte da povoación.
Pero. velai que un novo mal comeza a facer e,stragos en
América do Norte. E a «enfermidade da hamburguesa». o asunr
to está senda tomado moi en séri o palas autoridades médicas
canadianas. En 1985, dezaseis
can-adianos morreron dela. Entre

_somos coñeeidos
na Gmiza inteira,
pola nosa
especialización
- en libros
gal egos
e portugueses

Un..11a moza que non a -seguiu, non se interou

un:

dirixido por Xúlio Rodríguez

López.

Un traballador interouse a tempo do tempo
_
_que ia ir e· preparouse -con _tempo.

O método consta de:
ENREDOS, Libro 1 con fichas para o aluno.
ENREOOS, Libro 11, para o aluno.
ENREDOS, Libro do Profesor (Esta guía didáctica remírese aos
mest.res que o soliciten co 50% de desconto ).

· ~ .,,-~· n e-_,.e- cuti vo- 1..,.,,,~
·· n sem1;u
·..tv. . . . ., "'.) ,.... _-:. r.·· i . ,.. , no
pola rua , do atasco e chegou ao aeroporto
en hora boa.
,
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A CORUÑA

de FJ Salvad«t 9
Td. S6 S812
SANTIAGO

Seminário Pennanente da AS-PG

seguiu,

Unha señora que- a seguiu, intirouse- de que
lle tocara a lotar!a. -

~

Repúbljca

fnza do Libro
Tel. 26 63 77

Método de leitura e escritura
elaborado e comprobado nas
aulas polos compoñentes do

oficinista que non a seguiu, non soubo
a not!cia política do d.Ía e no~ pudo falar
de nada na oficina.
~-

_ Revo/l!__tion

Tradución: Femando Carba!Ja

ENREDOS

a tempo'-do concerto e ficou -desconcertada.

Sen e·mbargo., outro oficinista que
comprobou .que ~ a mellor política.

1986 e 1988 morreron seis .nenas e o ano pasado rexistáronse
rnáis. de 2.400 caso no país, mentres que en 1982 só se detectaran 25 casos. Trátase simplesmente dun envenenamento
g,ebido á má conservación da
carne_utilizada para facer hamburguesas. Só neste verán rexis·- táronse 1 O casos en Toronto. Os ·
síntomas van de calambres · intestinais a vómitos acompañados de febre alta que pode acabar coa marte do enfermo.Os
periódicos están a publicar recomendacións sobre a maneira de
preparar as hamburguesas, insistindo na calidade da carne e
na necesidade de cocela ben. O
asunto é tanto máis importante
canto que a barbacoa é hoxe o
centro de todos os xardins norteamericanos. Por todas partes a
hamburguesa, o hot dog, o millo
son considerados como prato de
primeira calidade. Pero aqui, a
diferéncia dos Estados Unidos,
a saúde é un direito moi controlado palas autoridades. De aí a
actual campaña de prevención .
Non é caso do país dos «yankee s », onde a enfermidade da
hamburguesa non inquieta ás
autoridades. A hamburguesa é
considerada como un pilar da
cultura americana que é impensábel poñer en cuestión.En canto á calidade das hamburguesas
preparadas polos vendedores
ambulantes , é para botarse a
tremer. Apesar de todo , como
este mercado está controlado
pala mafia americana, non hai
maneira de cuestionalo. En resumo, a cada un as suas referéhcias culinárias, e oxalá podamos
ainda conservar as nasas por
moito tempo.
o·

AFIGUEIRA

e~

de Pablo Rodríguez "Oitabén"
membro do IGSP.

E ~- que ouVir IAY~ -SER .--~ · necesário para
sair de casa sabendo o que pasa • .

Publicación Infantil Ilustr"ada composta
·por un ~ntro de interés dividido en dez
unidades didácticas .
.Libro moi útil para a área de experiéncia
do Ciclo Inicial e Medio de EXB.

Pase esta nota a un amigo para que siga
a ,Cadea e se non, xa verá.~·~ que pasa. SU.a.... ..--4

A VENDA NAS LIBRARIAS

Pedidos a:

CilJdll.;_Apartado 1168, 32080 OURENSE
editora

'

• Os millóns non apagáron·o lume (Páx. 12) • A -s eca fixo perder oito mil mi.llóns
aos agricultores (Páx. ~ 2) .• As celulosas analisadas -e11 ·- Silleda (Páx._13). •
Manuel M~ra- analisa os 'preavisos sindicais (Páx.-. 13) _

C. ONFLITOS NOS CONCELLOS

',

O conflito insértase na peculiarid~de ·política. da Costa da Marte e na batalla polas mu11icipais

A resolución do problema n~n acalóu as ~ protestas de Malpica
\

-

.A.EIRÉ

O mesmo dia que o· pleno
municipal de Malpica
deixaba sen efeito a
revisión das normas
urbanísticas, causa que
enfrentaba ao Governo
municipal cun grupo de
viciños, producíanse os
sucesos máis graves dos
acaecidos durante o mes
que durou a protesta: un
grupo intentaba agredir ao
deputado X. M. Beiras e
ao alcalde acidental García
Alfonso, instigados,
segundo o BNG, polo
deputado do PP Xosé M.
Vila e o concelleiro do
PSG-EG, Xermán Abella.
A resolución do problema
non foi bastante para
rematar cuns
enfrentamentos que non
teñen motivo aparente que
os sustente.

X.M. Beiras rodeado de Gardas C~fs en Malpica

García Alfonso, que xa fora
agredido o dia 6 de Agosto, resalta como estas atitudes non
son froito da histéria ou do quecimento momentáneo senón deSemella surprendente que os altercados máis graves dentro dun - liberadamente estudadas. Daquela o rexidor municipal nen seconflito se produzan, precisaquer quixo personarse como
mente cando este xa está soluacusación na denúncia apresen_c ionado, pero en Malpica asi foi:
· despois de que rematase o pleno tada pota Garda Civil. Agora o
deputado X. M. Beiras instou ao
no que se deixaba sen efeito o
acorde municipal de revisar as Governador a que esclarecese
normas urbanísticas, co que de- estas agresións e á Comisión de
Deputados para que estude o
saparecia o motivo da protesta,
comportamento de X. M Vila. Ao
un grupo de viciños intentou
agredir ao deputado X. M. Beiras tempo intenta clarexar se é unha
posición persoal do edil de Bere ao alcalde acidental Xosé Gargantiños
ou de todo o PP, polo
cía Alfonso, tendo que__ser proteque tamén solicita a comparexidos pola Garda Civil.
céncia do Secretário Xeral popuHai discrepáncias á hora de lar, Guiña Crespo. O PP deberá
analisar as causas desencadean- descalificar a actuación do seu
tes destes incidentes. Membros deputado ou asumir as suas acda Comisión de Afectados polas tuacións e descalificacións graNormas Urbanisticas afirman
ves. vertidas contra o parlamenque X. M. Beiras provocou coa tário Beiras Torrado, ainda que,

sua preséncia o alporizamento
dalguns viciños. Unha das mulleres que máis se distingiu pala
leima agresora afirmaba que os
pelos de Beiras póñenme nervosa; outras mulleres achacaban a
xenreira a esa cara que pon, non
nos gasta a sua cara, semella
· que se está rindo. Houbo entre
os agresores, coincidindo cos
concelleiros do PP e PSG-EG,
quen afirmaba que todo veu porque o alcalde non deixou fa/ar
aos portavoces da oposición.

Precisamente o BNG considera que foron os concelleiros do
PP Xosé Manuel Vila e o do
PSG=tG, Xermán Abella, ós que,
coas suas intervencións fdra de
tono, cando o problema xa estaba totalmente solucionado, en-·
cerideron .o s ánimos dalguns vic.iños tratando de aprqveitar a

icelebración do pleno para provocar altercados.
Para o alcalde en funcróns,
. García Alfonso, os incidentes do
Luns dia 3 "confirman plenamen- .
te. o que o BNG ven afirmando
desde que comezou o ·conflito:
que o proxecto de revisión das
normas urbanísticas · foi só un
pretéxto para montar fpllón" ..

segundo os últimos comunicados, semella avalar a política do
seu militante, pois ten manifesta:.
do que levará ao parlamento as
"irrE'.gularidatjes de Malpica".

As diferéncias con
Cangas
I
Desde un primeiro .momento o
sector de viciños enfrentados ao
Governo municipal tentou facer
un paralelismo entre a situación
do concello da Costa da Morte
con Cangas. Asi ·o fixeron patente xa nas suas primeiras declaracións.
Para García Alfonso ese intento quedo\J desmontado mesmo
desde un comezo "pois nós, se
pecamos de algo foi de diálogo".
Pasa seguidamente a reratar
como xa ante~ do prazo legal se
puxeron as normas' a exposición
pública, como o alcalde Lois
\

O sustrato dun conflito
O · conflito de Malpica, o seu
desenvolvimento e as dimensións que acadou non se
pode comprender senón o' situamos na perspectiva do panorama político da Costa da
Morte e das próxtmas eleicións municipais. E precisamente nestes concellos onde
perviven ainda uns reductos
claramente. fascistas perfeitamente organizados que, despois de perdido o seu poderio
.coa chegada dos com ícios
municipais, tentan recuperalo
por todos os meios. Danse asf
conflitos en Fisterra cos. Moiseses, pero sobretodo en
Corcubión cun acoso constante de Pais e os seus e
a.meazas ao rexidor, tamén do
BNG, Mouzo Lago, e tamén
en Malpica onde os militantes
e as suas famílias -foron sem- pre .acosadas. Estes grupos :
ancoraron a maioria das ve-ces no. Pósito de Pescadores,

tendo excelentes relacións
-coas autoridades da· Marina.
O Conflito das Normas non
é máis que a exteriorización
dunha dinámica de enfrentarnento propicida por certos
elementos · añorantes. · que
aproveitaron, 'nesta ocasión, 9
descoñecimento e a desinformación dunhas cantas famílias. ·A pnrtavoz da Comisión,
Maria Luísa Haz, afirmaba que
"o ódio instaurouse en Malpica e xa nuca se irá", pero nengun dos directamente afectados é ·capaz de citar un dado
que .propiciase ese ódio. Todo
o máis, os que botan leña ao
· turne afirmé:n que "os de Malpica ternos que governarnos
. nós"; -en ·clara referéncia a
Garcia Alfonso e o Concelleiro
de Urbanismo Sérxio Rodríguez que ' ·rtaceron tora deste
concello, ainda que levan 14
e 1O anos, respectivamente,
vivindo en Malpica. Segundo

..

denciouse no mitin celebrado ó
Domingo dia 1 de Setembro para
explicar a posidón . deste grupo
no contliio e que reuniu máis
xente da que - nunca lograran
concentrar os opositores ás normas urbanísti"cas.
Precisamente nese mitin os viciños opositores estaban concentrados na acera de enfrente,
ollando quen entraba ao acto do
BNG e insultando· a moitos dos
presentés. Un militante do BNG
de Malpica cornentou a A NOSA
TERRA que "esta atitude é algo
absolutamente. normal en certos
indivíduos comó X. M.-- Vila, pois · ven ocorrendo o mesmo desde
·que o Bloque celebrou aqui os ~
primeiros actos públicos. Hai
·que -ter en conta que na vila hai
un reducto . .fascista que nunca
nos tragou, reducto que, con Vila
á cabeza-, es~á integrado no PP".
A~ ríormas urbanísticas foron a
excusa esgrimida, xa desde un
_ primeiÍ"o momento, para pór a un
- Cancela recebeu aos v1cmos
grupo de viciños en contra do
prometéndolles diálogo-para soBNG. Asi, hai tres anos, cando
lucionar o problema, como se
se contratou a empresa qµe iá
constituiu unha Comisión de Serealizar a. revisión xa _Gomezaron
guimento e se reuniron co Goas primeiras protestas. No :noverno Civil e cóa · COTOP, coa
mento de ser aprobada , a reviempresa redactora .das normas ...
sión ~_ e antes de someterse a excomo estaban dispostos ·a que
posición pública, o malestar de
un organismo· competente ditacertos viciños con propriedades
minase no litíxio e, por último,
no casco urbano de Malpica, xa
como anularon esas mesmas. · saiu á rua en· forma de concennormas por máis · que as consitración. Pero - as -acusacións, a
deren "inteiramente beneficiosas
maioria das veces indocumenta- para o conxunto dos proprietádas,
as descalificacións foron
rios, sobretodo para os da zona
subindo de tono, nunha espiral _
rural".
que non daba parado o -Governo
Outra das _diferéncias básicas
municipal coas suas ofertas de
con Cangas é o apoio popular
diálogo e a proposta de revisapois en Malpica "trátase de tres
_las, como asi foi, se chegar ó
famílias claramente. identificadas,
caso"
que foron manexadas aprovei- - ' . Do problem.a das nqrmas, patando a sua falta de información
souse, precisamente solucionae por certos elementos, que ·son
do este problérna, ás acusacións
os de sempre, qu~ tentan derride corrupción urbanística realibar o governo do BNG".
zadas contra o BNG, ao que 'lle _
- O apoio viciñal ao BNG eviimputan "favorecer aos seus
amigos e militantes", pretenden- ·
do o PP que se estude -no Parlamento.
·o Bloque Nacionalista Galega
rexeita calquer acusación sobre
corrupción
urbanística
pois
esta liña tamén ·rexeitaron cal"unha proba é que até· agora
quer mediación de organisnunca se talara dela nen tora demos e incitaron ao público
nunciada por niíJguén''.
contra- a preséncia de Beiras.
, / Considera que "o- problema
A belixeráncia de Xermán
das .normas non existe, foi invenAbella, Gelucho, explícana os
militantes do BNG ·de Malpica
tado polos mesmos que preten.:.
como "unha c1.1estión · per- :den seguir co enfrentamento por
máis que xa non teñan, soluciosoal", facendo refer~ncia a
nado o problema, nengunha ex- . ,
que cando se plantexou a
cusa",
·
adscricióri da candidatura inPara os responsábeis munici..:
dependente a unha forza polípaís do BNG· "as normas er~n
tica, Abella só obtivo 4 votos
boas · e beneficiaban sobretodo
nunha asamblea de · máis de
aos · proprietários". Coa revisión
40 persoas, quedando. resenpretendían acabar co caos urba-. •
tido por este motivo. . . nfstico e -posibilitar que no rural
Pero esas diferéncias polítise pu dese edificar - máis f acilcas, presentes todos _.estes
mente. "O das zorias verdes",
anos,·non terian estoupado de
xeito tan violento se -non estiafirman, "é un invento; non se
cl'ia nengunha nova, outra cousa
vesen á .voltá da esquina as
é que todo · proprietário ten que
eleicións municipais. Que - o
deixar, por lei superior, un ~anto
conflito siga máis enconado
despois de desaparecer , as 11 • • por cent o •de solar para equipacausas que o· propiciaron é
mentos. A proximidade dos counha evidéncia das causas úlm ícios municipais e a taita pala
timas da situación.
-O
Deputación son os verdadeiros
O
causantes do conflito".

e-
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POLÍTICA FORESTAL

o número .de· incendios foi semellante ao de veráns ant~riores

Os millóns nor:i apagarOn o luítle ·
.A.E. ·

A Xunta tripHcou este .ano

.o p·re·suposto adicado á
extinción de incéndios
pero sen lograr o efecto
desexado pois o número
de lumes e a superficie
queimada encóntrase
dentro da tendéncia meía .
da década. Ollado o ·
fracaso das medidas .
a·doitadas. a diatriba
centrouse na causa dos
incéndios mantendó o
goverrio central. e o
autonómico significativas ·
_posturas contradictórias:
·os primeiros quereri facer
·recaer as culpas nos ·
labregos, os segundos · .
falan de bandas
·
organizadas.

.. _ ..,

As estimacións cifran en 8 · mil
ínillóns de pesetas as perdas
· que leva ocasionadas o lume
este· verán. Manuel Fraga perdeu
a aposta, expresada como compromiso persoal na campaña e
precarT)paña ·eleitoral, pois tanto
os incéndios como a superficie
queimada encóntranse dentro da
tendéncia mei.a da .década .. , - ·
·A campaña .de concienciación,
as axudas a limpeza do monte,
os dispositivos de extinc;ión que
levaron a tripicar os .presupostos
non servirorY para frear a ola in- .
cendiária.
As peticións de. axuda recia~
madas pola Xunta á Administración central son tamén unha
niostra do empeño que esta
puxo para acabar cqa di11ámica
ant~rior, aq tempo. se encerellaban as duas nunha polémica sobre superfície que.imada que é ,
totq.lmente estériat.
.
Pero, outravolta, a verdadeira
diatriba estivo na causa destes
i'ncéndios. O ·Governo central, os

seus órganismós e funcionários existe unha banda organizada · polémica, sobre a sua n~tureza,
estiveron mantendo a teses que que provoca a maio~ia dos in- por má.is que haxa anes que os
ª·maioria 'dos lumes .está provci- céndios, coincidindo coas teses labregos veñen montando diver. cada por efeitós casuais cando que os nacionalistas xa viñeron sos artefactos usados para pren- .'
der l.urne aos montes.
non distraidamente - ou adrede expresando desde hai anos. '
polos labregos. .
.
. Romay apresentou uns paraEn Portugal sumáronse tamén
0 Conselleirc;> Romay Beccar'ia caídas que, supostamente, se.:. as teses de banda organizada e
-e a Administración autonómica " .rían os artefactos · usados. en al- incéndios provocados, mentres o
·sostiveron·, pala sua banda, que gun,s incéndios, en~~dose · a PSOE e o Fiscal do Tribunal Superiqr da Galiza, pedíanlle ao
conselleiró unha:s probas que, de
podelas apresentar fefacentemente alguén, terian que ·ser oas
forzas ·de semurid_ade dó estado
· e o própio fiscal. Pero a Garda
Civil e as Delegacións do Governo dedicáronse a dar conta de
detrdos que, en todos os casos
provocaran o incéndio por neglixéncia'.. Mentres tanto os gardas
forestais denunciaban, polo menos en tres .ocasións, como persoas que joran detidas como incendiários duas ou tres veces,
foran postos en liberdade por carecer de probas. Ainda se está a
agardar tamén polos famosos inf9rmes que prometera o Governador Civil de Pontevedra hai
dous anos ...
..J
Lrl Frente á isto as asociacións
~ ecoloxistas e formacións nacio~ nalistas seguen abogando por
u unha política forestal racional
~ - como único xeito de acabar con
~ '. esta praga que pón de loito a
~ Galiza.
'
O

Tres feit~s si_gn1ficativos
Un garda-forestal négase a por
denodádamente----para_ salvar
un contra-lume porque o único
das flamas á Granxa Las Palque pode dar a .orde ·é o Alcal- -meras, aparec;e a ·Garda Civil
de, el, se é denunciado pode
para . perguntar quen puxo
ser incriminado. O lume avan:.. · ·lume ao monte. Sairon con caíza, ameaza -ao lugar da Lucerr- - xas destempladas. Andaron diza ... a decisión tena que tomar
lixentes, pero o primeiro é apaun viciño. As leises non -se
galo, e para isó nen se luxaron.
adecuan a realidade.
Ao dia ·seguinte -saiu nos xorMentres os viciños traballan
nais " '. .. a Garda_Civil, coa cola- '

boraci~n

dos viciños ..."

Un, dia étespois de arder o
Monte do San Amaro os intermediários xa tiñan comprado a
totalidade da madeira queima- ·
da. "Hai que cortala eri quente,
para que non perda valor, dixeron", pero pagárona pola mitade.
O

·ASECA EA CRISE AGRÁRIA
..

S~undo

°. SL0 as perdas rio sector leiteiró aseenden este ano a 13.830 millóns

As ·precipitaciórls dos doús últimos an.os foron
o 75 por ·cento menores que.ámédia dos anos 70
Mentres que no período

1 .964-1.980 a média anual
de choivas situouse en
1' .137 ·litros por nietro ·
cadrado, , no ano agrícola
.19.8 8- 89 só se recolleron
606 litros e 801 ao ano
seguinte, -co .que o déficit
destes dóus anos sitúase,
en comparanza co período
ahteríor,:·en 707 litros por
· metro cadrado, segundo
dados do observatório de
Lugo recollidos nun
_- informe elaborado polo ,.
Sindicato Labrego Galega.
Esta situación ·orixinoü _
cuantiosas perdas na .
agricultura e múltiples
problemas de
abastecimento ás
pOVOs;lCións.

.

.

'

ocasionar cuantiosas perdas rio , ·ven significar uns 6.090 millóns lítica hidráulica máis efectiva,
agro galego. Un dos sectores . de pesetas, a que haberia que nun· país que conta éon enormes
máis perxuc;:licadós é o lácteo, xa . , sumarlle a baixa dós précios.
recursos hidráulicos e médio
No gado ovino e caprino as anegados- por monstruosos ende p0r si en grave crise. Segunperdas ascenderol) a 620 millóns coros. O desaproveitamen_
do Sindicato !-abrego Galegat o das
Comisións· Labr:egas as perdas · de.pesetas, cunha média aproxi- nasas ág~as, a non ser para a
na produción do leife ascenden . mada d~ 2.000 pesetas por ove- produción eléctrica, é total; a fallla ou ·cabra·. ·
a 13.,380 millóns de pesetas. Perta de. infraestrutura té an evidendas que virian dadas polo incre- No sector dos coellos as per- .te como ·tjµe .a cidadé de Lugo
mento dos custes da .alimenta- das poden cifrarse segundo o ten problemas de abastecimento
cien nun 20-25 por ·cento e un 1O SLG nun 20 por cento nos meses pésie a tomar a água do Miño,
por cento na baixa da produción, . · de .Xullo e Agosto, o que daria ao ' non ter feito un mínimo encoo que sigr)ificaria 7.'300 e 6.080 _· un ha cifra de 230 millóns de per- ró no que podan sucionar os me·
. millóns de pesetas en números da. . _
canismos de.bombeo. contábeis. Aquí .non se teñen en
Tamén· morreron polo calor o
conta outros gastos difíceis de 7: por cento dos polos, ademais
En ViQO os·técnico.s da emprecuantificar conio a adquisición de· medrar menos, cunhas per- . . sa _Emavisa andaron de cabeza
· de palla c;te Castilla.. ou herba das estimadas en 160 millóns de · .para buscar as sólucións técniseca, asi como o incremento do . pesetas.
e.as para que Cangas . sofrese
consumo- de concentrados e
A perda na produción de herba r~stricións: país o alcalde Soto
. gastos ' suplementários no apro- sitúase ·entre un-30 e un 40 por empeñábase . en . que asi .fose.
· ~ision~mento de .auga.
, cento segul'-1do as zonas e a co- Agora' as empresas que licitaron
. unillel.ta de m1·110 nun 20 por cento - áprivatización da empresa m
Produción cárnica
- da pa· cipal pretenden, agás unha, auA merma na produción
A produción cárnica ten os mes- _ ~a~a nun 1O a un 15 por cento.
mentar o précio da água, cando
mos p·robl~mas que a do leite, 1
·
o ano pasado o concello xa se
Falta d~ política·hidr~ulica ; · encarregara de incrementalo nun
p,ero acrescentados palas ·explotacións están el"I zona d0' monta- Como cada ciclo que ven unha cento por cento, obtendo ·Emavina e solos mais pobres. Aqui os seca, os máis. vellos falan dos. sa ur.ls benefícios de máis de 600
custes de produción incrementá- anos da fame debidos á falta de
millóns de pesetas pésie á sua
má xestióri.
· ·
·
O
ronse nun 30 por. cento, o que ·Choivas, bótase en falta unha po-

o

A ' seca que estamos ·a sofrer
. nestes dous úlfimos anos, agravadét palas altas temp-eraturas
rexistadas este verán, está ~

.

.

-

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
Felipe González

Carme Avendaño, coñecida
loitadora contra a droga, ven
de anunciar que en Vigo morrerori, nos sete primeiros
meses do ano, 64 xovenes •
toxicómanos,
v'ítimas do
SIDA. É a guerra dunha xene1 ración, non fai falla ir ao Golfo.

Para alguns a UPG foi o cocón do nacionalismo durante
moito tempo. Beiras era a esperanza blanca, o encargado
de domesticar aos batasuneros e traelos ao orden. Parecia que tiña cualidades para
iso: ambiente, cultura, sensibilidade. .. Pero o certo foi
que o BNG subeu sen resultar trillado pala apisonadora
do consenso e o siléncio institucional e, en parte, debiase
á irnaxe de Beiras que resultou ser irreciclábel. Entón decidiron excomulgalo tamén.
Ou contigo ou contra min,
nesta eterna película de bons
e maos.
O

García Sánchez será o director de La Noche más larga.
Intentando recuperar a memória histórica, realizará este
filmEi°-que trata sobre os fusilamentos do 27 de Setembro
de 1975. Segundo Garcia
Sánchez, as xeracións actuais non lembran o que foi o
FRAP, polo que opto u por
non mencionar nengunha sigla na película e talar de tres
fusilados en lugar de cinco.
Cabe sospeitar que, en realidade, o problema non é citar
ao FRAP, senón a ETA e situar emocionalmente ao público a favor dunha organización que ainda permanece
activa. García Sánchez, que
está encontrando moi pouca
colaboración entre as autoridade's para realizar a película, quizá non teña alternativa.
Ou asi ou nada. Que posibilidades existen, hai que perguntarse, para decir a verdade sobre algo que sucedeu
hai quince anos?

,)
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.R.ECONVERSIÓN NO SECTOR AGRÁRIO,
• U1:_1ión Leiteira Normanda entra en Larsa. Un aval

O. SLC? ' ftxa a convOcat~ria para os di~s 13 e ..14

de 1.250 millóns de pesetas
aportado por unha ~mpresa líder
do sector · leiteiró francés, . a
Unión Leiteira Nórmánda, permitirálle a :entrada ao accionariado
de ·Larsa en torno ao 30 por cento, na espera que o Estado dea
º ·visto t>on a operación. : ·
A particiP,ación das cooperativas gal~gas sigue supeditada á
decisión aa Xunta, pero poderian
entrar con un 19 por cento. De
·momento a Xunta pode facer· vale.r a sua opción ao 15 por cento
das ~ccións que Larsa apresen- tou /como aval- para o crédito·
concedido pola comunidade autónoma.
· o

As tractoradas tentarcm abrigar ao governo a ·recoñecet
que está a facer a ·reconversión do .sector lácteo .·

.A.

EIRÉ

Os sindicatos agrários
galegas decidiron
. convocar unha tractorada
de 40 horas· de duración
para- este mes de
SetembroA Hai consenso
nos pontos a reivindicar
pero non nas datas da. ·
elebración que o SLG xa
fixou, pala ·sua bandé;l, para
os días 13 e 14 de·
Setembro. Todos os ,
intentos en chegar a· un
acordo con empresas e
Administracións para
buscarlle unha solución á
crise do sector lácteo
foron infrutuosos polo que
as mobilizacións era non
só algo agardado senón
unha demanda insistente
da maioria da povoación
afectada.
A Mesa do Leite non serve para
nada ante a postura das Administracións: a central semella interesada en que non se saia do
impasse e o conflito lle estoupe
na man a Fraga e a autonómica
é incapaz de aportar nada positivó. Esta é a conclusión a que
chegaron as organizacións agrárias galegas e o motivo da convocatória dunha nova tractorada
é aproveitándose da información
que, esta vez, durará 40 horas.
para copar os mercados da emDesde hai dous meses, cando
presa gal~a que, ademais, viuse
obrigada a pór o précio do leite
cornezaran as conversas na
Mesa, despois de que o Sindicaá altura das suas competidoras,
to Labrego Galego decidise posco que está a perder tamén venpor a tractorada convocada para
dedores.
Xullo, a situación non fixo máis
Ante esta situación os sindicaque empiorar: o précio do leite
tos decidiron que o único camiño
seguiu á baixa, asentándose en
que lles queda e a mobilización.
níveis que a moitos agricultores
.O SLG-CC.LL. xa anunciara hai
xa non lles é rendábel producir;
duas semanas a intención de
Larsa xa non debe dous meses-,
convocar novas tractoradas e
senón catro na maioria das zo- · Unións Agrárias tiña previsto reanas e as solucións para buscarlle
lizar en todo o estado unha chaunha saída óllanse cada vez
mada Semana Branca. Os Xóvenes Agricultores deéidirán nunha
máis lonxe, sobretodo despois
de o PSOE frustrar o acorde da
reunión a celebrar en Madrid o
Xunta con Xosé Rodriguez, e os
día 1O cal é a sua postt,Jra, por
posíbeis accionistas o que están
máis que aqui estexan a favor da

tractorada.
Na reunión entre os distintos
sindicatos houbo acorde - nos
pontos a reivindicar; pero está
ainda sen concretar.se as tractoradas as realizarán conxuntamente ou cal será a postura das
distintas organizacións.
·
Unións Agrárias tiña anunciado a celebración dunha Semana
Blanca en todo o estado e Xóvenes Agr~cultores está pendente
dunha reunión do sindicato a celebrar en Madrid o próximo dia
10.
Pola sua banda, O' Sindicato
Labrego Galego, que xa tiña fixadas as datas do 13 e 14 para a
tractorada, decidiu non dilatar
máis as datas ·de loita pois "os

DEMORA NAS AUTOVIAS

labregos e a situación non admiten mái~ retrasos".
·
As demandas-dos gadeiros teñen como un dos pontos funda- ·
mentais o que o governo central
recoñeza que está a reálizar
untia reconversión agrária, reestruturación que· pretenden . sexa
pactada cos sindicatos ,representativos cuñs pontos inegociá~
beis: a <.lefensa dun grupo lácteo
galego e ~ elaboración dun _plao
• HB por un gov~rno de
de infraestrutura _
comercial, in- coalición. Herri Batasuna está
dustrial asi ·como de produción e disposta a participar nun Govereql,lipamentO no agro . . . ~ . . · no "de coalicipn, de transición,
Peden tamén que a Adminis- ·amplo e con maioria nacionalistración intervEtña asegurando un . !a", do que non excluen, a priori,
précio rendábel no leite e garaná n~ngunh~ outra forza abe"rztzatindó o cóbro e a sua reéollida
le. ·HB plantexa a sua preséncia
médiante a elaboración dun marnun hipotético governo nacionalista en Euskadi como médio de
co .xurídico adec.uado.
"wanzar no c"ámbio do marco
Estas reivindicacións, proposxurídico-político vixente".
tas polo SLG-CC.LL., son, preciHB está estudando tamén a
samente, as que .se van discutir
na próxima reunión a celebrar o posibilidade de _participar no ple-·
dia 11. Na última, realizada o dia no do Congreso de Deputados
3 de Setemóro, a Administración que abre a _lexislatura e no que ,
o
central negouse a criar-unha es- vai intervir Felipe González.
pécie de Maxistratura Agrária
• Boa colleita de uva. A coque resolvese o conflito entre lleita de uva deste ano pode ser
produtores e empresas, e que tiunha das millares do século tan- .
vese mesmo capacidade para di- - to en cantidade como en calida- ·
tar un laudo de abrigado cumpri- . de de seguir como até· de agora
mento no tema dos précios ao
0 proceso de maduración.
non clíegar a un acordo entre as · o Consello Regulador do Ripartes. Tamén se negou a criar · beiro, que por prlmeira vez realiun fondo de garantía salarial para
zou ~control da maduración da
. facer frente aos impagos das
uva, afirma que a altas temperaempresas, como ocorreu con . turas e _as recentes coivas facili. Galvi::;a, Val do Tamuxe · e pode · taron 0 compo,rtamento das .espasar moi pronto con Larsa.
pécies-vitivinícolas nobles.
Pola sua .banda, as empresas
O clima , reinante neste vran
están asistindo a estas reunións
adianto moito a época da véndima, que xa come4ou nalgunas
de ouvintes, afirmando que xa
está-n a negociar en Madrid, pero
zonas do Condado e Chantada.
non se poñen de .acordo c(y reNo Ribeiro principiará en m-enos
presentante do Governo central
de oito dias.
O
pois mentres este afirma que as
empresas poden sacar unha-. .• folga total en Endesa. A
gran marxe comercial, estas asetota!idade dos traballadores de
Endesa· na factoría de As Póntes
guran q~e están perdend6 cartas
polas lmportacións _extranxe!ras.
e das máis de 2-0 empresas auxi- .
liares paralizaron totalmente a ·
A situación chegou a tar grau
sua producción os dias 3 e "4 pade crispación que un sindicalista
d
o
f0 1 · • ,
afirmaba: hoxe ·é máis difícil ensa os. urante
ga rexistraronse numerosos cortes de tráficauzar as mobilizacións que saco e 0 Comité de Empresa acusa
car os · tractores ás estradas e a dous directivos de intentar
colapsar toC;fa Galíza.
O atropellar a vários traballadores.
Nas manifestación participaron
máis de 2.000 persoas.
A convocatória da folga ven
motivada polo acordo unilateral
firmado pola empresa e -CC.00.
As centFais nacionalistas piden a
reapertura da. mesa negociadora
para debatir o convénio colectivo.
o

ª

Almunia afirmou no Senado que non comezarán as obras até 1994.

Os nacionalistas chaman á mobilización
0'n favor das autovias
· BNG e PSG-EG fixeron un
chamamento ao pavo
galego para que se
·
mobilice a.favor da
construción -das autovias,
despois de o Ministro
Joaquín Almúnia anundar
no Senado que estas
obras non comezarán áté
,
1994. A Xunta, pola sua
banda, gardará siléndo até
que Manuel Fragas~ . .
entreviste con Sáenz de ·
Cosculluela. As -

·1·

·,

• d

mo b 1 izac1ons po en ser
anunciad.as logo, da
reunión da Plataforma que
terá ·!ü~ar o dia 17.
0 · Ministro de .Administracións

1

• Bazán mobilizaráse.
,

o

Comité lntercentros de Baián
acordou mobilizarse contra a de- ·
Públicas,
Joaquín
Almunia, a Plataforma para a Óonstrución nunca se dixo que as a1,1tovias se ~isión da empre_sa de non convocar cursos para. aprendices este
anunciou no Senado que as au- da~ Autovias, c·omposta por par- retrasarán até 1994.
ano.
Segundo
o
BNG,
a
posición
~ovias .galega~ non comezarán a . tidos, sindicatos, Cámaras de
No centro do Ferrol pretenden
construirse até 1994. Contradi, Comércio, Ur1'iversidades...· po- di~criminatória do Governo cendeste xeito, a decisión do · Parla- . dehdo fi~ar a datá das mobiliza- tral ven demostrar tamén "as boicotear a botadura dun petromento galega e .as manifesta- cións.
mentiras e a incapacidade de leiro e ·organizar un peche dos
bóns da Xt.inta: no senso de ·que . ¡ f>:. Xunta, po~a sua banda, . non Fraga ·lribarne para 'desenvolver mil aspirantes.
Para os ·sindicatos a empresa
comezarian antes de 1994. o Mi- qu1xo pronunciarse sobre as de- o potencial económico da Galiza
nistro manifestou que o Governo claracións pQrlamentárias de ~ J. e mesmo de servir de interlocu- incumple un dos principais pon::
tos do convénio que retalle tacentral ·com1,.micou e repetirá ao ·Almunia, afirmando que ·_non eran tor perante Maqrid".
9 PSG-EG, pola sua. banda, m~n a renovación do contrato
Presidente da Xunta a semana significativas e agardando, á en- ·
para outros 60 traballadores.
próxima que "a finalización da
trevista que o Presidente Fraga ·mostrouse partidário de ,promo- · A totalidade das forzas polítiautovía que desde Madrid en- · vai celebrar co Ministro de Obras ver a desobediéncia civil.
Por outro lado, o Conselleiró . cas da ·comarca mostraron o seu
gancha con Vigo e A Coruña é Públicas, Sáenz de Cosculluela·
Cuiña
.Crespo empeñara a sua rechazo a unha decisión que imunha prioridade que será incluida na pró~ima semana.
palabra de énfréntarse a Madrid pide o· acceso dos xóvenes ás
par~ a sua fin'alización no segunO P$0E sinalou que non hai se este non adiantaba a constru- poucas oportunidades de emdo plan de estradas". Plan que,
precisamente,
comezará · en nengunha novidade . entre o ción .. das autovías, quedando prego que teñen.
A non convocatória de prazas
1994.
.·
anunciado por Almunia e . xa agora nunha posición delicada
dificultar q~e excedentes
Despois destas declaracións "cc;:>municado á Xunta pqlo Gover- se a Xunta decide non ap9iar as podia
1
tanto o BNG como o PSG-EG fi-. no central en anteriores oca- mobilizacións ou M. Fraga .quer de Astano fosen admitidos en
xeron un chamamento á mobili- sións, po.r máis que o Grupó So- seguir xogando ao dí:Xome que. Bazán, algo· que está a. negociar
-;- O
o o INI.
zación xeral. O dia J 7 r.eunira§e cialista uo S_goad_o ..,. afirma . _que me dixa... . ,

o

-'

.

... .

Plan de saneamento gandeiro •

t ~ rdin~o
stá

na nasa terra unha

nova xerac1ón de gando galega.
Un gando r:náis· forte, má1s produc-

tivo, máis rendible.
Para que ésta nova xeración de
/r
gando sexa
unha realidade, é necesario oestarzo de
tódolos

gan-

deiros

gale-

gas. Un esforzo de saneamento que
a Xunta de Galicia está apoiando
por tódolos medios. Colabora có
Plan de Saneamento Gandeiro da
Xunta de Galk:ia.
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INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO
DE RESES EN CAMPAÑAS
DE SANEAMENTO GANDEIRO

¡_.

Por cabeza
Vacas d& lerte de menos
85 000
de 6 anos
Vacas de carne de enos
85 000
de 9 anos
Vacas de le1te de ma1s
_ 80000
de 6 anos
Vacas de carne ·de ma1s
. _ _ _ _ 80000
de 9 anos
Machos d~ calque1ra
_ 6 000
idade _
- Fem1as menores de
6 000
24 meses
Ovino de le1te _ - - - 9.000
11 000
Capnno de le1te
Ovino e capnno de carne_
7 000
Pago por decomiso
- 215 pts./Kg. canal vacuno
190 pts. g canal ovtno e. caprino
INOEMNIZACIÓNS
COMPLEMENTARIAS

-

Explotac16ns de ata 7 cabezas
- 25.000 pts. por animal de le1te
- 35.000 pts. por animal de carne.
Arnmá1s inscritos en l ibros Xenealó·
xicos, razas autóctonas e bois de
traballo. 15.000 pts por cabeza

Benefíciate xa deste Plan. Por un
gando mellar para tí e para Galicia.

·UNTA
mi>
DE GAUCIA

u

OONSELLERÍA .DE AGRICULTURA,
GANDERIA ~MONTES

•

E.COLOXIA ECELULOSAS

O Conselleiro de lndúst~a enfrentouse dialecticamente con Tamames
durante os encontros ecolóxicos de Silleda

• Bos resultados de Deportivo e Celta. As equipas

galegas que participan na Segunda División da Liga Española
de Fútbol comezaron con bos resultados a sua andaina por un
camiño que pretenden que os
leve ao ascenso.
O Deportivo· venceu en Riazor
empresários da madeira non nos ao Elxe pór dous a cero, pero
• WI. CARBALLIDO
quedan nen dez anos".
evidenciu que os xogadores ainO Conselleiro de lndústria
)
da non están conxuntados debie Comércio, Xoán
A polémica
do aos múltiples fichaxes e a gue
Fernández tivo un
Foi na segunda sesión cando Arsénio ainda non deu co éhaenfrontamento algo máis
prendeu a polémica. O consellei- mado equipo titular pois este ano
ro tivo enfrente a Ramón Tama- as dores de cabeza véñenlle da- ~
que dialéctico co
mes. Os dados non . gastaron das .pola cantidade de futbolistas
economista Ramón
sempre
a Fernández e, por mo- que teñ para escollar.
Tamames cando se
O Celta, pola sua banda, emmentos, alporizouse e subiu de
desenvolvia a sesión sobre
tono "Galiza está asoballada", patou en Málaga a un gol. O Má-·
"Poi ígonos lndustriais,
protestou o coñselleiro. "Será laga é un dos favoritos e o resulXardins lndustriais",
·polos caciques", consentiu· Ta- · tado hai que consideralo francamames,
desmitificando
cun mente positiva·. Non tanto asi o
Fernández, que mantivo
"maís xa é hora de deixar de xogo desenrolado ·pois Magureunha posición de apoio ás
chorar e pórse a camiñar", causa gui segue fidel ao seu autobus
celulosas, "ainda que con
que non agradou moito ao con- na portería ' e o gol conseguido
todas as fases", discrepou
selleiro, que insistiu en réplicas foi producto do fallo dun contráda opinión de Tamames
cara a Tamames. Moi certamen- rio. A táctica practicada no pricando dixo que "no debate
te, sen embargo, o político do meiro partido é semellante á
CDS calou cando ollou como o concebida para xogar en Primeianterior, a mesa, en xeral,
testigo era recollido polo público. ra División, cando do que trataba
achábase en contra das
O
A representante da Asociadón era de non descender.
celulosas"
para a Defensa da Ria (PonteveCancio aludiu, entre outros . nrvel de Estado "facendo un gran dra} esixiu o peche de celulosas • Parálise cerebral nos ·
Os er n;ontros, organizados pala
motivos, "a un novo tipo de inesforzo, ainda que Galiza teá que de Pontevedra, porque "é unha nenos. Segundo un estudo
Universidade Libre de Verán e o
dústria que vive exclusivamente
ir por diante até conquerir facer indústria contaminante que pro- ci~ntífico realizado polo Doutor
concello de Silleda, celebráronse
rendábel a masa forestal".
duce cloro, hidróxeno e sosa Cairo Antelo, na Galiza nacen un
das queimas facendo grandes
o pasado 29 de Agosto no marco
O presidente de Adega, minu- mediante electrolise e cátodos promédio- de 75 nenas ao ano
negócios coa venda, precisado recinto feiral da Semana Vercioso e teórico, relatou todos e de mercúrio, dos que van parar afectados de pparálise cerebral.
mente, dese material que se utilide, con intervención de diversos
cada un ha das causas palas á ría 17 ,08 gramos por tonelada No mesmo sinálase que esta inza para combater o lume (bomespecialistas. Maril Sánchez,
que, ao seu parecer, se produ- cando .o máximo permitido é 1 cidéncia pode estimarse nun tres
bas, mangueiras, helicópteros,
presidente do comité executivo
cen os incéndios. Explicou, ade- gramo por tonelada" . Fernández por mil dos nenas nacidos vivos.
equipamentos, etc.)", e criticou a
da Semana, quen sinalou no dismais, que hai un mal aproveita- recoñeceu que así é, "mais non A nível mundial o número de
moral especuladora que se está
.5 e o 2
curso de inauguración dos actos
mento do território galega, posta podemos facer nada agás tratar afectados abala entre
cebando do monte, propondo
O
, que "hai que acadar unha rápique o ·75 por cento é adicado a de que cumpran a norma. E iso por mil.
unha política "estrutural , de inda solución ao devastador e deese labor''. A respeito das celulo- é o que estamos facendo". Sen
vestigación, que sitúe ao monte
saprens~vo ataque incendiário",
sas, Ramón Varela asegurou que embargo, non convenceu á •Congreso de sacerdotes
no seu próprio contexto. Se non
deixou paso a Romay e Femán"non teñen razón de ser, aquí, na . maior parte do público, . "porque en Holanda. Julio P. Pinillos,
se fai asi haberá -ironizoudez para pechalos.
Galiza, porque son un perigo ese metal pesado pasa ao ser representante en Madrid do Moque encomendarse a San Benitipara o meio ambiente.
humano através dos peixes, ma- vimento polo Cetibato opcional
Nunha primeira sesión Miguel
ño" .
Miguel Iglesias, representante risco e outros elementos extraí- do clero,. consegue dar puoliciCancio aludiu aos cantos e á
Tamames chamou a atención
dos madereiros, coincidiu coas dos e chega ao consumidor dade -ao congreso-dos sacerdo- propia Virxen de Lourdes persobre as perdas materiais "porteses anteriores afirmando . que afectando directamente ao siste- tes cefebrado neste Agosto paguntando -sen obter respostaque - dixo- ainda non valorase haberia que acodir a ela para
"nos incéndios foresfais hai inte- ma nervioso central exercendo sado. en Holanda. Pinillos é .hoxe
mos o primeiro impacto, a desersolucionar o problema do monte.
reses económicos", negando, sobre .el un ha progresiva acción un obreiro en Vallecas, celebra
tización", facendo fincapé na
Os diferentes oradores expuxecon todo, que a indústria dama- paralizante". A presidenta da ministerialmente nunha comunibusca dunha rentabilidade do
ron os porqués das queimas cádeira "esteña interesada na quei- Asociación pola defensa da Ria, dade de base e colabora na vida
bosque, que, "que é bab<a ainda
seque de maneira coincidente e
ma", porque, asegurou, "sería ur:i insistiu ao remate, afirmando que parroquial diocesana. Pinillos
que a rentabilidade dos incensuicidio. E ninguén quer suicidar- "hai nenas con cancro e· con en- deu aos meios de comunicación
propondo soluc1óns, ademais,
dios sexa alta". Propuxo adese. E de seguir a este ~itmo, aos fermidades dos ósos".
O amplas reportaxes sobre o Coñmais un plantexamento comun
próximas.
·
greso clerical opcional.
Reuníronse os representantes
LEICIÓNS SINDICAIS
asociados da 5ª parte do clero
católico, uns 80.000, para debater temas de inserción no ministério dese grupo tan numeroso.
Segundo Pinillos as disposicións
episcopais sobre tal reinserción
son boas; mesmo Xoán Paulo 11 ......,
considera
irreversíbel este fenóMANUEL MERA
meno de opción libre do celibaA polémica desatada entre CCOO e UGT por cia" amarrados ao taller ou oficina, para par- de traqallo con 6 empregados elixa un dele- to, inda que des_exa retrasalo ao
mor dos preavisos afecta ao conxunto das tir como gañador desde un princípio. Con gado, mentres que nunha empresa como Ci- máximo para que non coincida
centrais sindicais do Estado. Trátase dun en- este panorama, ulo as garantías eleitorais?... traen fan falta máis de 200 traballadores para co seu pontificado. A praxe pasNo transfondo de todas estas "xogadas e elexer un membro de Comité Na INTG te- toral abenzoada por Roma en
frentamento que deixa ao descoberto unha
lexislación inadecuada e a actuación intere- actuación teatral" está a lexislación actual e mos casos como os do Ensi.no onde con países de difíceis relacións co
a posíbel "manipulación" nas pequenas em- máis de 4.000 votos nas pasada eleicións · VatiC?a~o e: que leva _putorizan~o
sada destes dous sindicatos.
O que queda cuestionado é a limpeza do presas, que apesar do baixo número de em- conseguimos apenas 18 delegados. A distor- a ex1ste~c1a ~~ clero mát!"'m?mapregados van elexer o maior número de dele- sión é mais que evidente A lexislación actual do .na direcc1on de parroquias e
proc~so eleitoral, ao quedar demostrado que
dióceses é novid~sa, asi se deu
non existe igualdade de oportunidades para gados. Concretamente, nas eleicións de non favorece aos traball~dores.
· e1e1"tos, uns
todas as forzas que se apresentan. Nos cen- 1986 , d os 11 .000 d e1ega d os
Podíase estudar, como unha das posíbeis en Checoslovaquia estes anos: ·
O congreso reitros de traballo de menos de 50 traballadores ·5.600 fórono en centros de traballo de me- saídas, agrupar os pequenos centros de trapódese realizar o mesmo día a constitución nos de 50 empregados. Mentres que nas ballo afectados polo mesmo convénio, nun vindicou outros espácios demoda Mesa Eleitoral, a proclamación de candi- empresas de ?O e máis t~a~alladorés, co ámbito territorial determinado (Concello, bai- cráticos, como á eleición de dirio
daturas e a votación, ao non existir un míni- 62 % das plantillas que part1c1paron no pro- rro) cando teñan menos de 50 traballadores xentes pola comunidade.
mo de tempo marcado entre estes procesos. ceso, apena.~ elexiron o 49o/? dos delegados. - para que podan· elexer delegados en comun.
•Recurso contra a sen- _
A lex1slac1on actual permite que un centro lsto ten moitas ventaxas, e non só para os
A lexislación actual só indica un máximo: 1.0
téncia
a X.L. Barreiro. O dia
días.
traballadores, como por exemplo: que conCos preavisos de CCOO queda garantido
ten con representantes os centros de menos 14 o Tribunal supremo revisará a
o coñecimento da data de constitución da
de 6 empregados; evitar 'a presión "familiar" senténcia da absolución contra o
Mesa, pero só esta data. Polo que haberá
das pequenas factorías e ofi<(_inas; contar con líder coaga X.L. Barreiro palas
pelexas por ver quen chega primeiro á porta
máis horas sindicais; que .a p~tronal do sec- acusación de prevaricación. A
do centro de traballo e fai o proceso máis
tor teña que distribuir os gas.tos solidaria- senténcia apartará da política ao
·LEXISLACION ACTUAL
ex-viyepresidente ou deixarálle
mente, etc.
·
pronto.
as mans libres para tratar de lePERMITE ELEXER UN
Por se fose pouco, esta ce~tral sindical,
O Governo central ten unh!3 responsabilirealizou os preavisos de tal xeíto que, na DELEGADO NUNHA EMPRESA . dade directa do que está a pasar neste mo- vantar unha alicaída Coalición
Galega xa que será inapelábel.
maioria dos casos, as primeiras empresas en
mento no tema dos preavisos, asi como das
De momento o lider coaga
DE 6 TRABALLADORE§~- suas
realizar eleicións son nas que ten máis inciconsecuéncias no vindeiro proceso está en -horas baixas e comenta
déncia, logo aquelas nas que ninguén ten un
MENTRES QUE EN CIIROEN eleitoral sindical, esperemos que ríon siga a posibilidade de abandonar a
peso importante e despois aquelas nas que
·"pasando" e xogando a un desgast~sindical política, polo ·menos nos postas
FAN FALTA 200
o sindicalismo nacionalista ou a UGT ten
que o tempo ten ·demostrado ser pura qui- dirixentes, asi como de que CG
TRABALLADORES PARA
unha maior forza. Pretende con isto deixar
mera, e emprenda unha reforma a fondo da teña que refundarse deixando a
aos seus cadros libres do proceso eleitoral
Jexislación actual en matéria eleitoral.
o un lado a antiguos dii'ixentes e
ELEXER UN MEMBRO DO
rapidamente para dedícalos a realizar eleiCOMITÉ'
caciques.
O
Manuel Mera é Secretário Xeral da INTG
cións, mentres manten aos da "competen-

Peden o ·peche de Celulosas de Pontevedra
ao Conselleiro de lndústri·a

o,

OS PREAVISOS A MÉDIO DUNHA INADECUADA LEXISLACIÓN
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CARTAS
ideológica e pluralidade de opinións. lram todos na ·mesma
onda ideológica? .. ~ Nom o chegarei a saber pois nom os penso
ler.
D

DEPORTE DE EL.;JTE
GONZALO.

Aínda que xa pasou moito tempo
desde ·a publicación o 31 do pasado Maio do solto "Volver ao rego", (xunto a este escrito ·envíolle
a fotocópia), que daquela me pasou inadvertida,· paréceme que
debo enviarlle en canto ao mesmo un breve comentárío, que non
o fago ·directamente ao seu autor
. por descoñecer a sua identidade.
Non nego ter pronunciado as
frases que se me atribuen. Pero
ao ser illadas do seu contexto, a
interpretación dos mesmos pode
sofrer unha disto.rsión. O meu razoamente completo é o seguinte;
· Deportes de élite como a
náutica e máis o golf estanse democratizando ao estenderse-nun
proceso imparábel os segmentos
de povoación dos que os práctican. Grácias este proceso estanse a converter en deportes tl..irí sticos, como xa antes se
producira na pesca. Concreta-·
mente no golf, a incorporación de
novos afeizoados a este deporte
rexista incrementos anuais surprendentes e sostidos. E como
deporte espectáculo, resulta que
a sua popularidade é igualmente
evidente diante da elevada audiéncia que segue as competen~ións retransmitidas por TV.
.\ Esta é a miña "visión" dos
deportes turísticos .1 nteresaríame
moito que resultase acertada en
canto a que sobre estes deportes
estamos articulando programas
de desenvolvimento turístico. O
de pasar por "pen;picaz" é un
asunto .que me preocupa moito
menos.

a

XOSÉ ANTÓNIO FERREIRO PIÑEIRO
Secretário Xeral para o Turismo
(Compostela)

AUGUSTO ASSIA
Qui~as nom deveria perder ó tem-

-

po ese.revendo esta carta já que
nom vai provocar reac~om nengum ha, sequer a reflexom dos
possíveis leiteores, masacho.que /
os acontecimentos -nom· isolados, mas imersos nessa.cruzáda
de moralidade da que fala G.L.T.,
e faga-se memória das própr:ias
medalhas, do ascenso meteórico
de· Meilán Gil, o da conjura judeumasónico~reintegracionista que
. devasta os montes com grande
despregadura de aparelho paraquedista-nom merecem menos
que a reflexom pessoal, para sossegar-a minha cpnsciencia e nom
· aparecer pola ímposi~om do silencio, cúmplice de ninguém,
mais de mim própria.
A apari~om eni Ourense dumha pintada com a legenda .
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ARACELI MARIA LÓPES BRANCO
(Ourense)
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"Augusto Assía: Camisa azul no,
A ninguén surprende a desea...
36, medalha Casteláo no 90" fai
rada linha partidista na informaque nom fique calada e explique
gom e artigos de opiniom que
sem grande retórica nem espaseguides, mas _ultimamente acho
ventos o significado histórico do
já que c_hega ao descaro. Espero
que empreguedes o mesmo cripetrogrlifo. tério á hora de vir buscar. publiciAugusto Assía-Felipe . Ferdade para ·a jornal, polo menos
nández _Armesto, paseava por
na nossa localidade e áreas de
Usseira no 36 vestido de camisa
influencia,
pois assim lho recoazul e botas. até o joer:ilh9s com
mendaremos a todos os reinteas maos por tras mentres muitos
gracionistas e gentes preocupados dos que hoje deveriam re.das pala liberdade de exprescaber as medalhas padeciam prisom.
som no interior. do mosteiro.
Também estou seguro que,
_
Augusto Assía dirigiu em
um jornal ~ descaradamente esOurense o jornal falangista "El
panhol como é "La Region", com
Arco" nos anos que fórom de 1937
üns interesses claramente mera 1940, ocupando o cárrego de
cantilistas, nóm pom problemas
para publicar na ortografia históredactor-chafe e responsável da
secgom dé política exterior pó jor- - rica, ainda separatas especiais
(Malos, Carvalho Calero, - Celso
-nal, de grande importancia naEmilio Ferreiro, Rodrigues Lapa,
quela altura.
Feira do Livro ...): Mas si sabeSeria interessante que ó pr(>mos que vós si tendes probleprio Augusto nos falasse do fim ·
mas em faze-lo próprio e em inque levou o jornal ourensano di. formar sobr'3 o reintegracionisrigido por :Sasilio Alvarez e tqmmo. Se algo fazedes) é porque
bém .m uito interessante figesse
nom tendes mais remedio, na
referencia ao mesmo fim que lemesma medida em que o fai "La
vou a imprensa onde se irmprimia
Voz de Galicia" e outras voces
o próprio jornal "la ZarJ!)a".
de outros amos; em eles nom
Qui<;a nom sejam mais que
surprende...
anedotas com a visom que ternos
A que vem esta carta? A ~pon
tar umha pequena estadística
os que estudamos a,história, mas
caseira sobre o vosso último
a anedota traz ·graves ~ecor
"número": "Perestroika e sociadagons a quem viveu e é parte
lismo do ano 2000". Com el, suainda da própria história recente.
ponho que queredes demonstrar
Mais umha vez o fraude está
que hoje, no País, nom há mais
servido. O engano a um País que
gentes disposta a escrever sobre
tem o que merece porque nom
o tema em questom, tendo que
se fai merecente doutras verdarepetir colaboradores:
des, porque como afirmou o nos-Gustavo Luca de Tena;
so "egrégio" presidente" ... gracias
G.L.T: 6 colaboragons.
a Dios el poder lo tengo _yo ... ",
-Manolo Veiga; M.V. 3 colaLuis XIV, digo eu.
·
bora9ons.
-Fernando Carballa 2 colaboBEATRIZ CASTRIO GIL
(Verin) ·
ragons. .
-Xulio Rios 2 colaboragons.
LIÑA INFORMATIVA
Só Anselmo Lopez Carreira
Estou seguro de nom ver publi- · participa, que eu saiba, em úm.
cada -esta carta · neste jornal,
E quem escreve o primeiro árticomo tem acorrido com outras - _go?.... Seguramente, algum dos
comunica9ons das que teilho
citados.
conhecimento. .
lsto chama-se diversidade
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de de acción e a vitória. Contra
o neofranquismo Fente Popular
Galega.
D
MONCHO PEREIRA
(Compostela)

25 DE XULLO

Os C.l.S. 80 (Colectivo lndepenVERSIÓN OFICIAL
-dentista Setembro 80) despois de
-O día 12 de Agosto cumprí~onse
celebrada a data da 25 quere
o décimo quinto cabodano do
entrar a valorar e julgar o aconenfrentamento armado entre
tecido ise dia, limpos de culpa
membros da policía española e
como nos consideramos, e polo
un militante nacionalista galego
tanto com dereito a facelo.
Xosé Ramón Reboiras Noia, o reNunca, olho, nunca antes o
sultado da refriega (desigual en
número e armamento) foi de un
nacionalismo, e menos os indemorto.
pendentistas, convocou a celeO trato que se lle deu á notícia
bración de ista data juntamente
nos meios de información non se
com forzas espanholas (estatadiferéncia en absoluto ao que se
es) senhan de ezquerda modelle dá na actualidad e a f eitos sirada ou radical. O maximo que
milares, sempre existe unha base
acontecía era que juntabanse as
comun á hora de dar a informanasas manis e loxicamente nom
ción: a versión oficial.
se lhes punhan trabas.
Cando as organizacións nas
Porque iste ano o indepenque militan estes homes e mulledentismo(¿) tivo a "coragen" de
res, dan a sua versión do sucefacelo ... ? E nom queremos entrar
so, nunca se ten en conta para
.
en
argumentacipons que podesacar unha opinión obxectiva,
riam resultar ofensivos para desenón que se usa unicamente
sacreditar ista decision.
para. terxiversar ou n:ianipular de
A man esquerda do indepencara a conquerir unha opinión
dentismo (presos-as) sabían e espopular favorábel á versión ofitában de acordo no que f acia a
cial. Neste extremo podemos dicer que o tiroteo continua ainda
sua man de re ita ... ? gostaríanos
despois da marte física do inimique non fose assim.
go. ~
Os C.l.S. 80 esiximos responAinda hoxe, non se quer recosabilidades ... foi un erro que vai
ñecer que a marte de Mancho foi
pesar moito tempo sabor do inun auténtico asasinato, un crime
dependentismo ... mentras iste
de estado. A Mancho metéroAlle
chamese A.P.U. e F.P.G.
a morte a "quemarropa" nun por~
Buscábase cantidade ...
tal de Ferrol cando xa estaba feUnidad ... ? Calidade ... ?
rido, sen poder defenderse.
Si era cantidade ... non tinhan
É curioso que cando morre un
mais que ir co BNG-PG. (menos
número da garda civil ou similar,
malo)
o trato é totalmente contrário e a
Si era unidae .... mais desunotícia toma un sentimento humano, case divino, elevando á · nidos imposibel.
Si era calidade ... exceptuando
vítima ao grau de heroi nacional.
unhos poucos-as os outros-as naE eu perguntome, que pasou na
Foz de Lumbier?, cantas persoas
da de calidade galega.
morreron? e de que maneira? Tal
Volvemos a chamar a unidade
como se deu a notícia, parecía
do independentismo. Unidade o
que a úaica persoa que· morreu
independentismo dende as bafoi un garda civil e que o resto
ses. Chamamos as-os militantes
non tiñart direito á vida. Creo que
de A.P.U. e da F.P.G. para que
o que se pretende conseguir, o
depuren as suas direccións coque realmente se persegue é
rruptas e dirijam as suas organitentar convencer desde o goverpolo caminho da cohezacións
no español que calquer persoa
rencia e da unidade.
que non se sinta identificada soMentras isto non senha assim
cial, política e culturalmente con
o independentismo nom colhera
este sistema neofascista, non
a forza necesaria para avantar no
deoe ter direito a nengun direito,
camino da libertazon nacional e
incluído o de viver.
· É necesario, absolutamente
social da Gal iza ... e os pressosnecesário, que tomemos conas seguiran de refens nas mans
ciéncia da extraordinária rapidez
do estado espanhol pudrindose
con que se van degradando o
nas suas cadeias.
respeito aos direitos humanos, á
Pola unidade ... limpeza
liberdade de expresión, e a liberPola victoria ... honradez ecodade de reivindicación desdes
herencia
. direitos tanto se se está en liberPota amnistía ... unidade e loidade como, ainda pior, . en prita.
sión. Agora máis que nunca
C.l.S. 80
compre a solidariedade. a unida-
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Nas próxilhas semanas elexrrase -un novo presidente .do Consello dá Cultura .

.

~

Galáxia editará .do.cumentos políticos e 9orresp6ndéncia
de Ramóri Piñeiio
•

Galiza.
A polémica estaba servida ao
extenderse a idea de que se
éruzara unha correspondéncia
pblitica bastante dura entre os
dous continentes, corresporrdéncia qu(3 sempre se mantivo
na nebulosa de ·se existia ou
non. Agora a Editorial Galaxia
. anúncia ll!lha edición que·, in:
clue un documento de case setenta fólios , -asumido polo galeguismb do interior e elaborado
íntegramente por Piñeil;_o, que
aclara os argumentos ·e o próxecto político do grupo que el
encabezaba. Segundo Carlos
Casares, amigo persoal de Piñeiro e actual director da editorial , tamén será posíbel editar a
correspondéncia ta:nto porque
está moi ordenada polo próprio
Piñeiro, como porque este gardou cópia das cartas de maior ·
contido político que el mesmo
enviou,.

XAN. CARBALLA

A marte de Ramón Piñeiro
o pasado 27 de Agosto
supuxo a desaparición
duriha das figuras claves
do galeguismo nq.s
últimas décadas .
Presidente do Consello da
Cultura Galega desde a
sua fundación, Piñeiro foi
criador dunha xenuina
liña político-cultural para
o galeguismo que
copseguiu ver realizada
antes da sua marte. A ·
Editorial Galaxia, que el
fundara no ano 50, vai
publicar proximamente
importantes documentos
políticos elaborados por
Piñeiro nos anos 50 e
anúncia tamén a
preparación do seu
epistolário.

- As-cartas de Castelao

A marte de Piñeiro a fins do
mes pasado non por prevista
deixou de conmover a grande
parte do mundo político e cultural galega Píñeiro representaba
unha particular rnaneira de entender a acción política, facendo especial fincapé nos últimos
anos na necesidade de veiculizar esa intervención através de
partidos esta~. un proxecto

l

devalar político ·galeguista após
a guerra e ca exilio ou a m01te
das principais figuras do rnovimento a América, orixinou un
debate histórico entre es~ gale-

que o levou a formar parte do
Parlamento nas listas do PSOE
corno independente xunto a
Carlos Casares e Alfredo Conde .
A irnportáncia de PJ,ñeiro no

guistas do interior -con Piñeiro
á frente- e os do exterioÍ enca.bezar:los por Castelao at é o ano .50 e nos ano.s seguintes polos
continuadores do Con.sello de.

Segundo Casares. Piñeiro apenas iivo correspondéncia con
Castelao,- só unha carta cando a
su_rt viaxe a París no 46 , á volta
da cal foi ctetido , na qB.e segundo Piñeiro contou a Carlos Casares , Castefo.o instáballe a que se
entrE?vistara con Irujo para coa ·
sua axuda vencer as reticéncias
do presidente basca Aguirre e
do próprio Giral a in~egrar un
(pasa .á páxina seguinte)

RAMÓN PIÑEIRO E O PENSAlvfENTO DÉBIL
FRANCISCO CARBALLO

INas derradeiras publicacións
galeguistas do 36 aparecia xa
Ramón Piñelio como dirixente
d9 Mocidade Nacionalista na
tapital da sua provincia, Lugo.
studaba ainda e ninguén pre·
dicia o se u papel nas orgaruza·cións clandestinas da Galiza do
franquismo
Está mediana.mente feíto o
estudo do antHranquismo gale·
go e ta.mén medianamente historiado o iter do galeguismo e
do nacionalismo nos anos "escures", nos criativos e nos da
"Reforma política" . Ramón Pifieiro é sempre figura central
neses procesos. As "escuridades" que inda quedan poden facilrnente iluminarse; hai dabondo dados e testemuñas da realidade acontecida. Piñeiro contrib uiu ao lento desvelo da madeixa tecida na clandestinidade;
persoas corno Francisco Femández del Riego, pola sua participación e polo arquivo documental que posuen , están designadas para que todo quede tan
claro como o país ten direito a
saber.
Bernardo Máiz confeccionou
unha cronoloxia desde 1930 a
1976. O leitor sacará proyeito
. dos dados contidos e publicados
na oO.ra "Galiciana Ilª República
e baixo o Fr~mquismo" , p .p . 253, 290 . En 1945 o intentq de pór
en marcha de novo o PG obsérvese na publicación atrevida de
"Roteiros" . Digo atrevida porque
os que a repartían v.g . F.F. del
Riego, estaban baixo vixiáncia
da ,policía a todas horas. En
1946, en Xaneiro, R. Piñeiro.via.xa a F~áncia para dilixencia~ a

participación de Castelao no gobemo republicano no exilio de
Paris . Á volta caí nas redes da
policia e sofre prisión en Madrid. A sua liberdade coir..cide
coa concesión das Nacións Unidas aos seus membros para que
podan estabelecer relacións diplomáticas con Franco. En Xullo
do 50 os "históricos" crian a editorial Galaxia que tantos atrancos para existir atopou nos ministros do xeneral Franco, v.g .
en Fraga Iribame. Piñeiro participa e está JiPerado para estes
traballos. O cárcere que padeceu R. Piñeiro como o exilio e a
emigración que padeceron rnilleiros de galegas deixan pegadas nas persoas sen as que é
irnposíbel entender a sua conduta. R. Piñeiro foi, desde os
anos 50 polo menos, un pensador e un facedor político dunha
tendén cia ilu strada axustábel ao
"pensamento débiJ" , convetsador infatigábel, cunha entrega á
Galiza sen reservas. Como Sarmiento , sentiu a Galiza ~ esta
terra canstituía o eixo do seu_viver e do seu matinar. .
~ Galiza qu~ observaba Piñeiro e que queria conservar pode
deducirse tanto do seu libro.
"Para upha filosofia da sauda.de", (1953), como· en "Olladas no
futuro" , colección de editoriq.is e ·
artigas publicados en revistas
como a de Ecoñomia de Galicia. ·
Unha Galiza cuxa "verdadeira
composición sociál está fundada no _dualismo .cidade-,campo" .
Na Galiza as diferencias·de clase consisten mais que neutra
causa, en ser de "~dea", ·ou ser
de "vila", escrebe. Piñeiro, como

-·

os antigos ilustrados , non buscaba cambiar a estru tufa social
de base dQ país, que ria un desenvolvimento rexional que acelerase o crecirnento económico
capitalista de Galiza. Aceitaba o
liderazgo de USA : "Norteamérica é o factor que decide o naso
destino no mundo actual" (Olladas, p . 193). A USA foi levado
como profesor dunha univ:ersidade privada. Qn curto período
que lle debeu reportar notábel
goz.o .

-

'PINEIRO FOI.
DESDE OS ANOS 50
POLO IvIENOS, UN
PENSADOR E UN
FACEDOR POLÍTICO
DUNHA TENDÉNCIA
... ILUSTRADA
AXUSTÁBEL AO
PENSAMENTO
.DÉBIL' -

Para tal Galiza, para tal reser:va de cultura, .de singularidade,
de entrañábel queréncia, o que
compria era "galeguiz¡;¡r'' . Nésa
galeguización traballou dia a
dia; obtivo colaboradores, .recrutou seguidores . A sua: mesa "camiña" da rua Xelmirez cónverteuse ·na aula' socrática de roáis
relevo en Santiago. Mentras en
Vigo, en Outense, etc., revivían
as terlúlias, os grupos clandesti-.

nos , os poetas e os pintores. en
eternamente pavo, minoria sin· Santiago a mesa "carniña" de
gularizada, diferente e dinámica
Pi.p.eiro daba destelos que che~
sen poder político soberano?
gaban até a-s escuras sacristias
Pode ser un pavo desenvolvido
de parróquias, conventos e resisen vQntade política de seu? Ou
déncias . Asi o "veneran" os que
se riavega até a ribeira de napor alá pa.Saron. A min cóllenme
Ción ou se arrabaliza como
apéndice, eis as rotas dos ·pavos
lonxe, e só podo referir o que. en
todos os cronicóns daépoca se
europeus, asiáticos, etc . Piñei,.ro
repite incansabelmente. E des- ·
non pensaba así. A sua Europade ali, Piñeiro exercia unha ·di- USA, a sua limitación aos "ilusrección política que desde 1963
tiados do Oeste", excluidos os
se voltou conflito permanente.
radicais con outros _ esquemas
Foi, desde lago , un ·Sócrates e a
non .gregos, non precisaba dos
. sua mai~tica deu discípulos
compoñentes nacionais para .s oreaccionários como Platón e reabrevivir. Desde outrás ~oorde
listas como Aristóteles ; pero el
'nadas, pensamos doutra maneiera un Sócrates e como este un .
ra .J
"sofista ". Ambos os dous chaPiñeiro mestre corno Sócra- mados a morrer én lom de moi- _ tes, · sabia comunicar. emociot edumes e en recendo de incennar e ocultar ; unha habilidade·.
so.
sorrinte e inocepte para pasar
Durante · a Reforma política,
por enriba de feítos grabados
-Piñeiro contirniou a sua función
· pero non lidos. Asi todo para el
socrática. Estivo en :'Realidade
acaba no galeguismo e o· resto
Galega" que pretendia .m.ellorar
era marxinación ou exceso . O
o estatuto da "al-draxe"; negoull~
pensamento débil traballa asi.
ao PG restaurado o seu concurRamón Piñeiro . fóisenos na
so, aceitou un pasto no ParlaCB:ída do Agosto roáis cálido dos
mE;)nto de Galiza cornó.-deputado
últimos anos ; a folla amar.ela de
dun P?rtido estatal (PSOE) e esmoitos outonos non esperou ao
iatalista, e foi eleito presidente
Outubro.para cair na sementeira
do Consello d<?- Cultura Galega.
dos sulcos desta Galiza do ·seu
Sepipre ·activo, atento -e respeicorazón . Sen o mínimo desamor
tuoso .
á sua"obra, sentin a sua marcha
Non é fácil igualar a dedicacomo o final ctunha etapa do ga-ción á Galiza que Piñeiro manti-.
leguismo :· un . galeguismo ~e
va 75 anos. O seu papel de. co· tivo que aguantar as xiadas
municador deparoulle unha
máis cruas_ do· Franquismo ata
preerninénci¡:¡. ·~ no .galeguismo
tal grau de aguante que mesmo
que comparteU: en equipa con
franquistas perseguidores vif1e-·
outros igualmente heroicos loiron beber nas pias q~e sempre ·
tadores polo seu pavo. Ese pamantiyo cheas o galeguismo
pel no leme tamén o·responsabidos históricos . Sen dúbida -Un
liz·a das caréncias do seu galehome para o panteón dos ilus-·
guismo . Poqe un pavo seguir
tres. .
O
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galeguista ·, ;no Governo re'pu- . ¡'
.
blicano e suxeririalle na mesma
que tentase ·ser o próprio Piñeiro
VILAS '
o candidato. Piñ.eiro ·r'ompeu
Nas pedras da zon~ monumenesta ca,rta antes de cruzar os Pital ou sobre ·o máis, prosaico ce.rineus .
mento
da zona nova, asi que
Naqueles mesmos anos · Casasoman os pr.imell-os rai~s solateiao enviou cartas a Ot~ro · Peres, agrama, coma. os ·cogumedrayo e Páz Andrad_e e mantiña
los no outo:po, este metálico ou
relacións co Galiza através de
•
·wferentes correos. Unha das - plástico cultivo.
En Com,po§ltela coma nout¡as
discrepáncias máis ·fortes surxiu
cidades, e con crecente forza
cando bascas e cataláns romp·e n
cada ano, -non hai recuncho dé
con Giral, critério que campar.
rua
ou acera que dela se libre,
. tian no. interior pero que Caste- ·
- lao non ·asumia. Daquela hai .· nen bar ou taberna a qú~n asua
modés.tia impida erexir a sua
~..
unha C?rta moi d11ra dE?sd~ Galiestratéxica sementeira de sillas
za. asinada por Fermin Penzol,
e pqrasóis cQn ·a,núncios 'd e bena que se critica a Ca~telaó crubidas
. As terrazas fanse donas
zando este unha série de _resdas vias públicas,.para alívio Ol;l
postas co .próprio Penzol.
.1 •
láio dQ_s turistas, se·gundo os
Segundo Casares "é bon pu- 1 précios, e como consola de
blicar toda esta cortespondén- . ~en en Agosto ficaron atrapacia porque son documentos es!=los na cidade, sen máis disfrute
darecederores e marcan a posiestival ca O· de ollar o deambular
ción de ~acta quen. S_on probledo turistaxe.
, mas politiCos do país que comEste frenesi hosteleiro por sair
pre queden clarós . Na medida.
á rua, que se supón debe estar
do posíbeí nós irnos contribuir a
controlado por algun · critério
que vaian vendo a ·luz"
·municipal nunha cidade tan pe-culiar . coma Santiag0, oferece
Biografiá política
-casos onde tal critério, ou a sua
A defini9ión política de Piñeiro
au,séncia, resulta surprendente
sempre .foi a de galeguista. Re- · cando non polérñico.
collia .unha tra.dición que por diAs terrazas: tenen a sua .idioferentes razóns ?tondo explicasincrásia . . Están as de toda a
das polos ill.storiadores, preferiu
vida, ou caq_e; as de quita e pon, .
nos ·anos 30 esa denominación · máis ou menos. furtivas; as deciá de nacionalísta para evitar
didamente perralleiras, coma, a
confusión,s con movimentos cla- ·
de certo bar da Rua Nova que
ramente de direitas e reacionáun boñ dia decidiu sacar a sua
rios. Pero se ná altura era unha
modesta mesa de formica para
cuestión de nome ~ desde ·os
debaixo dun arco, amén de pe- .
anos · 60, · e .·sobretodo após a
_gar con celo nunha coluna de
marte de Franco , a denominapedra o menu do dia, isa si, ben
ción naciona:lista perdera aquela
económico. As dos neófitos pero .
impronta ainda o cal Piñeiro sevoluntariosos nas. artes terraceiguiu preferindo, coerentémente
ras , ·que acumulan ao longo da
· · coa sua práctica política, a ex· barra tantas libretas de cantas
clusiva de~ominación galeguiscoma mesas hai fara ; para se
ta . De feito, e non só por esa
non trabucar.. . ·E logo temo-~ as
cuestión de- defillición, Piñeiro
.' máis perigosas, as auténticas
, na .práctica non potenciou orga"tearañas'.' onde o tmista incau:nizacións políticas próprias seto será desplumado -con diurninón que insistiu en que a opc·
dade e alevosía, e sen máis con ~
ción debia encarrüñarse · a gale- · _solo' que o de -contalo ria volta á
guizar os partidos estatais. Ducasa, pois o turismo d·e paso é
rante a sua preséncia parlamenpouco dado á denúñcia, e as autária tivo que definirsé sobré a
torid9.des correspondentes poueipulsión d9. cá.m ara dos depuco dadas a prestar atención -a tados do Bloque-PSG e -seguiu a
estas·. Aqui tarnén -hai campións
disciplina de Noto do partido en
indiscutíbeis, coma o local da
cuxas listas 'tora eleito (PSÓE) .
hosteleira rua do Franco que espetou as súas 2·s.ooo pesetas.
No ano 78, .na sua intervenpor uns percebiños,. outras canción no congreso de Poio do PG,
tas luras ·unha botella de viña.
Piñeiro desmarcárase dos refun· Feito que alporizou aos seus codadores e inspirou pouco , deslindant;_es, qúe"argüiron, con ~á- pois ' a creación de R.e alidade
~)
zón, que qs seus "cravos" son
Galega, un grupo de ·opinión
· máis civilizasJ.os.
que impregnbu moitas instáncias de po9-er, ·consumando por
un camiño non convencional as
suás teorías políticas. Unha con. tribución, que alén dunha pet·manente marca anti-marxista e
pro-americana, ve culminada en
vida, co debuxo dun mapa polí. tico no que. .o centro- direita gaSíÚo Distinto é o nome do pro~
feguista --o que -poderia estar
grama magazine , dunha hora de
chamado a nuclear décadas
· duración, que diriXirá Antón
atrás el próprio- segue -tendo
Reixa de asinarse, corno é previunhá vida difícil e contraditéria
síbel, o acordo entre a produtora
na sua definición nacionalista. .. VideÓ 'Esquimal e a TVG.
· En todo ese cainiño político Pi- É a- prirnéira vez que a televiñeir,o segum teirnosamente
sión de Galiza se acolle' a esta
unha liña irtvariábel da que un
fórmu la de colaboración, segunimportante· grupo de-políticos e
do a. cal unha produtora prfvada ,
intelectuai9 sorí testigos.
se encarga . da parte artística,
correndo a ·realización técnica ·a
Co~sello da Cultura;
cargo da TVG. 'Até agora os proGalega, novo pr:esidente
. gramas eran de realización próPor. outra banda .nas ' próximas - pria ou adquiridos x-a a'cabad_os.
semanas eléxirasé un novo pre·O estilo Reixa .,
sidente do Consello da Cultura,
Sítio Distin~o é ün ·programa
posibelmente na mesma , reu.magazi ne de música e entrevisnión que elixa ·o sustituto , do
~as; pero que contará co . esÚlo
próprió Piñerro como mernbro
prÓprio e o mundo persoal de
do Consello, cargo que tiña indiAntón R€ixa .
· ,_
. v::idualmente e non como repre, :·sentante doútras institucións
. O cantante de Os Resentidos,
culturai"s . Os vintecat~o mem- · ·grupo que permanecerá no plató
bi-os deberán elexer por vota-·
durante -todo o programa, terá
ción simple o novo presidente·. O
en canta a audiéncia masiva e

·
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•Os 40 anos de Sempre
en Galiza. O programa radiofónico Sempre en' Caliza, que se
emite desde Montevideo para
toda Latinoamérica, curnpliu, o
· dia 3 de Setembro 40 .anos .
Este espácio é o prirneiro que
. se émitiu íntegramente en galega, inagui:ando a emisión cunha
honiaxe a Castelao. Nel traballa. ron multitude de galeguistas de
várias xeneracións, éiesde· os
exiliados aos errúgrantes e agora os seus fillos e netos .
- Nesta conmemoración participaron de Mpntivideu o Presidente do Parlamento victorino
Núñez, o Consellei~o de Cultura
Daniel Barata e a Directora Xeral, Paz Lamela.. A actitude da
Administración Fraga coptrasta
co apoio que reciben aquí os
medios de comunicación que
usan exclusivamente a nasa lingua . Gastaron rnáis nesta viaxe
' que receben de subvención a
maioria dos medios de comunicación escrito's interamente en
galeg~

O

.•Congreso de Ciéncias
'H istóricas. · Os últimos dias
de Agosto celebrouse en Madrid
o 17 Congreso internacional de
Ciéncias Históricas. Asistiron
perta de dous milleiros e mécho
de historiadores . Os medios de
comunicación amasaron a sua
curiosidade nas prirneiras sesións. Logo abandonaron un imTerraza na santiaguesa . Praza da Quintana.
prescindibel -seguimento. A que
se debe?
Plástico na Quintana
bia algunha cafetaria; e quen
Este 17 Congreso deu pé a
abogan pola iniciativa, invocanunha constante e sIStemática
ero quen levou palma nestas
do prazas famosas doutras cidasuperación de trabas ata agora
.pequenas polémicas terraceiras
des , taméi:i parceladas en terrapersistentes
nos
congresos
fói un estabelecirnento ao que,
zas.
científicos ; as opost~s ideoloao parecer cunha inusitada diliE hai a quen, e semella opixias souberon conviver e dinaxéncia, o concello permitiu inniQ.n maioritária, lles parece un
mizar unhas investigacións disvadir coas suas 9acleiras e meatentado ao conxunto arquitecpersas e de moi diversos interesas metálicas upha apreciáb~l
tónico, variando a sua gravidases. Tamén se patentizou o
porción da praz.a da Ouiritana.
de segundo sensibilidade. Ouatractivo dunha História de
Esta praza, que o precedente
hos · engaden a estas razóns esgrandes temas no sistema mun.mes . de Xullo _suportara o peso
téticas unha razoábel nastálxia - dial actlJ_al e dunha metodoloxia
da carpintaria e o rebúmbio dos
-wátios dun espE;Jctáculo musical · de cando a .Quintana, moito . interdisciplinar a compartir por
máis que agora, era abrigado
historiadores, filósofos, antropóorganizadQ pola -TVG, xa -está
centro de encentro, cando as
logos, etc.
_
· afeita a que a ·s ua ·simétrica e
escale:L:as onde a xente moza
Como fondo estivo durante
tranquila fisonomía se vexa altepasaba as horas oferecia poucos
toda a semana o tema do senti·rada_de cada pouco; en e_9.pecií;il
espácios valeiros e os únicos
do dos estudos sobre o V Centenos meses en que máis doado
asentos eran os aportados pola
nario dos encontros culturais e
é, pala climcitoloxia, · usar dela
pedra.
económicos
Europa-Aménca.
coma lugar de esparnimento.
Nen sequer se conseguiu unha
o viañdante aparece dividido
Para quen asi pensa, ainda
nominación convivente. Descona sua valoración destes novas
que a terraza en cuestión só se
brimentos? Conquistas? Enconelementos arquitectónicos que
abra un mes, ou non se volte a
tros? Encontronazos? Pero bai s1
.agora conviven coa torre da Beinstalar, o feíto de se ter montabastante aproximación no re· reng'uela ou a P9rta Santa. Hai
do xa encerra algo de sacrílego, '
chazo de canto cheire a "celesacriléxio . co espírito da praza e
quen restan importáncia .ao
bración" . A destrución das culnon, naturalmente, co carácter
asunto ; quen resgatan da meturas e de tan tos pavos mdíxerelixioso dos edificios que delimória tempos non _m oi lonxanos
nas e os resultados preocupanmitan a Quintana.
D
nos que baixo os soportais hates do sistema de relacións de'
siguais estabelecidas no mundo
desde aquela avisan de que o
estudo de tal acontecimento é
necesário, a celebración é abusiva.
O
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Distinto, magqzine da TVG
dirixido ·por Antón ·Reixa

Sítio Distinto será ademais a fi-

variada á hora de escoller todo
tipo de numeras músicais . promocionando o uso do galegó e
a calidade no caso dos grupos
· foráneos .

ción dun mundo , o do progra·
rna:, onde todos os tnvitados serán considerados extranxeiros,
mesmo os próprios - galegas.
Para ReiXa, adernais dunha metáfora , trátase "dunha licéncia
que lle permitirá fuxir do estilo
periodístico rnáis sério" .
O programa, que contará cun
sólido equipo de- guionistas .e
uns se~e millóns de orzamento
para .cada edición, contará tamén_con persoaxes galegas pintmescos, na procura da parte
positiva deses "tolos encantadores e excéntricos" que hai polo
noso país. .
.
Reixa congrátulase de "non ·
ter qu~. errÍigrar ·para traballar no
que lle gusta" e do '.' estilo máfs
próprio, sen tanta espectacularidade que pode adquirir a TVG'.',
ainda · qu.e "está por ver o que
pasá e que tal se me dá iso de
ser entrevistador"
· O

• Finou o 26 de Agosto
en Londres o angolano
Mario de Andrade, unha
das ,mais relevantes figuras afriqanas comprometidas na liberación. Nacera en 1928; era da xeración de Amílcar Cabral, de
Agostinho Neto' e de Marcelino
dos Santos.
Foi ca-fundador
do MPLA angolano e o seu primeiro presidente que se trasladou á Lisboa· en 1960 para .abrir
:negociacións cara a indepen- .
déncia de Angola. Posteriores
avatares rmantiveron a Mário no
exilio do que só agora vai partir
para· ser enterrado en Luanda. O
labor de Mário estivo na investí- . ·
gación histórica, na produción
poética: e na difusión cultural no
·cabo Verde e no. Mozambique.
Pensador político importante, as
suas hipóteses sobre o naciona~
lismo africano transcenden á
história universal deste fenómeno de cámoio.
O
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Que.lé a

panteiJ;a?
·'o s gastos dÓs
estudarites italianos
Hai uns meses -polo Xaneiro e
Febreiro- os estudantes italianos fecharon-se nas . suas universidades. O motivo: a lei, a reforma, Ruberti , ministro de Investigación Científica e Universidades . que quer privatizar as
universid.ades ítalas. O móvimento comezou en Palermo e
estendeu-se a toda - ltália . Nun
momento, escapou unha panteira en Roma ; non a encontraban.
Os estudantes romanos d~eron :
"A panteira somos nós" . E desde aquela asi é coñecido o movimento estudantil contra a privatización da universidade (entre outras causas): a panteira.
O xomal turinés La Stampa
(órgao oficial da Fíat, Agnelli é
o seu dono) no seu suplemento
literário "tuttolibri" -con minúscula· e dous carpos diferentes de letra- publicou o pasado
17 de Febreiro un inquérlto feito
nas diferentes universidades
italianas para saber que lé a
panteira Por cidades a causa
vai así.
Milán. Os estudantes da cidade lombarda len -ou iso dinChrista
Wolf,
Dostoiewski,
Heiruich Boll, o Cánmdo de Voltaire, Pirandello. Hemingway,
García Márquez e livros sobre
ecoloxia. O título máis citado é
A montaña máxica . de Thomas
Mann. En Turin, ao parecer. os
estudantes non len muito. Len,
iso s1. os best-sellers que se len
nG resto de Itália : O amigo reencontrado, de Fred Uhlman (en
español titula-se Reencuentro,
publicado por Pornaire e reeditado por Tusquets) e Volevo i
pantalom, drama rural escrito
ppr unha siciliana de dezaseis
anos que se converteu nun
grande éxito de vendas. Outros
llvros son Ballata di ogm· dona,
de Enea Jong e Ucello del sale,
de W Sm1th. Segundo os responsáve1s da livraria cooperativa estudantll, a panteua turmesa pasa ohmp1camente de ler.
En Palermo as causas non
cámbian muito. Toma sair o
. nome de Thomas Mann. E os
italianos Sciascia -só os seus
primeiros títulos- , Svevo e
Montale E en Roma len maiormente -segundo din- .a Flaubert, Forster, Eco, Rodari ·grande escritor que comezou a
escrever literatura infantil por
ardes do Partido, e non é broma; asi se afirma na biografia
Gianni Rodari de Marcello Argilli, compañeiro do biografado en
literatura e política- e Christa
Wolf.
' Se se bota u nha ollada aos
nomas que aparecen no inquéri-.
to, vera-se que ne mes italianos ,
poucos : Eco, Rodari, Svevo e
Sciascia - con reservas. Os autores que foron bandeira da revolta do 69 italiano, non aparecen por nengures . Como escreve- en La Stampa Ferdinando
Carnon :· "Que lonxe queda Passolini, o interlocutor dos xóvenes de onte . Daquela, en cada
cidade italiana había, polo menos, un rapaz dispost.o a morrer
por· ·Passo4_ni,. e outro, naturalmente, disposto a rnatá-lo. Hoxe
é ·difícil encontrar ·dous cfispos~ .
tos· a lé-k>'.'.
'
Polo que toca a au~ores rnáis

'recentes, fara . Eco, a panteira
non cita a nengun. Todós eses
· nornes que .desde hai poucos
anos
son-nos
apresentados
como a re-hóstia polas editaríais
non aparecen: Tábucchi. Tondelli, D.el Giuclice, Busi. De Car10: Pazzi, Pontiggia, Morselli e
alguns rnáis .
o'
XGG

Os E?nsaios

científicos de ·
Vidal Abascal
Na coleción "ensaio" de edicións do Castro aparece un bon
feixe de artigas,de prensa do Dr.

Feito

Vidal( 1l . O coleccionista repár. teos en tres grandes ternas: univetsidade , cultura galega e outros. , Destes outros, algun correspor:.ide á "Noite" de 1956.

O . interese destes ensaios
está tanto no contido como na
forma : precls·a rnos de máis.
abundánciá..de ensaístas na Galiz·a e non só literários, compren
inda rnáis os "científicos". Por
isa esta pequena obriña consegue un valor en gadido.
· Vidal Abascal ' pensa desde o ·
seu '.'mundillo" burgués e auto-flaxélase .ao responsabilizarse
dos males de tai burgliesiª . Asi
no ensaio 2, páx. 15 sobre a universidade de Santiago, interró·g ase sofüe a orixe dos males da
Galiza. Pi: "a culpa dos males
de Galicia térnola os -galegas e
só os galegas . O naso complexo
de inferioridad.e comeza cando

i

unha parte dq. propia burguesía
ga¡ega se avergonza_do que .é o
· rnaior orgullo de todo pobo, a ·
seu idioma" Cuü oso! Como
pode un científico afirmar que o
complexo de ,inferioridade ca- .
me ce na forma que el anúncia? 1
·Non · é isa unha Ínahifestación
de rugo que acontece.u a;ntes? E, ·.
que parte lle 9orresponde~ á ·burguesíá neste país senón unha
rñiudeza? Culpabilizar ao pavo
galega do proceder des~ rniude--za , resulta anti-científico.
·
Na páx. 21. ensaio 5, Vidal
volta polos méritos da universidade cm:iha mostra de "galeguista" saídos das Sl).as aulas.
Como non se pergunta por que
nunca entraron ali. de profesores?
·
No capítulo de "cultura" analisa a . p9lítica' galega dé 1981:
"¿A que se debe o tri~fo de
Alianza Popular en. Galicia nas

19

eleccións dese~adás e esperadas polos galeguistas e riacionalista.S? Débese a rnoitos. motivos
que $e cada uri illadarnente norr
teria grande valernento, ó sumarse deron' lugar .os feítos coñecidos. ·Un dé carácter pos_itivo : a forte personalidade do líder. a sua entrega absoluta e re- .
correr todo o país , dándolle a
cara ó electorado palmo · a palmo , e cmnha fabulosas propaganda e rodeándose de colaboradores de boa· irnaxe. Tamén ,a
Igre?Ca e os empresarios axudá- rono o. que puideron"..
· Seguidámente analisa ·a porqué da escasa votación ao galeguisrno : "É uh pavo vencido,
pero vencido-precisamente polo
· comporiarnento das mesmas 1
clases burguesas galegas colo- .
nizadas ... Para o triunfo do gale- .
guismo, para . a asc.e nsÍón de
Galicia, -.c~mpre conseguir unha

Para

Gal~8º:~alego·~. :·
16.000 entrada~~.
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clase rned,i.a galeguista''.
· Vidal A.Oasccl estereotipa a
ideoloxia e os -des.exos daquela
"-Rt~alidaQ_e Galega" que se a~o- ·
.mou á realidade; . despois de
ollar a sua cornplexidade, vo]tou
ao seu caracol e aí segue•inactiva.: Avi~dos estarfarrios se tive'sernos que esperar por esa clase
rnéc:Íia galeguizada; corno se o
resto do povo fose "masa inactuante". Leamos · os ensaios
nesa obriña de sintese. OJlare·mos carniños que levan a nengures.
O
FRANClsCO CARBALLO
( !.) Vidal Abascral, .E. A universidade; a

cultura galega e outros ensaios. Edic.
do Castro, A Coruña, 1990. pp. 119.

'

l ~· - .. ..
O grupo folk-rock Taranis

cárnbio instrumental. Mostra
que dirixe unha maquinária per- ·
No referente ao musculado
diso é a "Danza dos solteiros" na
· feita, fan dos · movimentos da
- Scharézennegger, é meritório o
que unha mesm-a melodia é incámar~. e d&s súas angulacióris,
seu olfato para se procurar fitas
terpretada con esquemas e insunha auténtica performance ex. de caiidade á sua medida, como
trumentación claramente difepresiva que · cria unha poética . o fora a maxistral :'Terminator".
í
. renciados. "Enxerto" e "F,aiscas
insuperábel.- Nunca as posibiliUnha medida que non é tan lide Lume Novo" son pezas que
dades
do
travelling
tiñan
.
sido
mitada
como
a
sua
descomunal
O. último
poden colar como próprias de
tan correctamente empregadas·.
imaxe pode ría dar a éntender.
calguer
estudo
californiano
Marcel Cané describiu asi esta 1 ·ca tempo Arhold tense conver"new-age"
.
Sen
embargo
6 título
revolución:
"Colocada
sobre
un
·
nup
actor
moi
apañado
e
tido
Rodada por Mumau anos desdo disco resulta do máis acertacarro, a cániara deslizase, elévacunha surprendente "vis" iróni· pois de •"Nosferatu" e dous-anos
do; unha vez escoitado con
se, planea ou se . dirixe velozca pouco pensável cando coantes que "Fausto", probabelatención un ' ten a sensación de
mente
ara
donde
a
intriga
a
nemenzara
coa
série
de
Conan.
rni3nte sexa O *1timo ('Der letzque pezas como estas só poden
"Desafio· Total", . con estas
cesita. unca queda fixa, senón
te rnann") non só unha obra cláser
compostas en' paraxes coma
que
participa
da
acción,
cg1
é:m~
·
condicionantes,
configúrase
ve do expresionismo-cinematoo que lle dá títúlo, ainda que o
verténdose nun personaxe do
como un entretido filme de acgráfico xermano -senón tamén
' de "Sinfonía" resulte máis un re·
O
ción insertado no xénero futuris- upha das .mellares películas da · drama" .
O último. Venres 7. TVE-1. 01 .00 h.
clamo de "marketing" que outra
:·· ta, ao que lle falla a perfección
· histó:r;ia do cine mudo. Producicausa. En calquer caso, os "Ta.CELSO. LOPEZ PAzOS
de. guión dé "Robocop", resulda por Erich Pqi:nmer para a
ranis"
asumen seren artistas
tando
neste
senso
unha
história
{)FA no 1924, asistir_rios aquí,
dun espazo xeográfico concreto,
· moito roáis. superficial e de precomo case sernpre no cine ale.á par que habitantes dun univisível desenvolvimento. Peto
mán da década dos vinte, a
verso musical moito máis amplo
tamén con aboridosos apontaunha radiografia terríbel e fonda
que o encirra a muralla do seu
rnentos irónicos , que fai que os
sobre a sociedade alemana xur-Lúgo vivencial; mérito o deles,
intres de espectaculapdades· ·
dida logo da derrota da Guerra
que souJ:?eron dixerir tan variado
. case impostas pala comercialido 14: "Caligari" ou "Mabl.lse",
condimento; porque, a todo
dade
de
produción
resulten
case
de Wiene,e Lang respeitivarnenisto, . a meirande parte dos tesernpre divertidos. Corno entrete, van tam,én nesta_ direció:n :
rnas
é composición de mernbros
tída
resulta;
en
fin,
esta
película
utilizar unha história concreta
do grupo.
dun- Verhoeven · · "menor" en
para desde esa exposición ·p asar
Sen dúbida esta década recla' comparanza coa · sua produción
.
a denunciar o entramado sócioma
para eles rnáis atención da
anterior,
pero
que
tampouco
político da república de Weirnar .
prestada; e coa aparición do
chega a decepcionar, resultanPor iso "O último" non .é ' só a ·
disco felicitámonos igualmente
do unha das rnoi escasas eshistória dun vello porteiro de hopola iniciativa da sua empresa
treas de interese que nos depatel xubilado pola idade, que sin- . editora "Sons --Galiza discos"
rou ·o verán outravoita árido no
te a fonda tristura de qÚeri está
que o tamén músico e lucense
.c inematográfico.
O
-.desposuido de atributos de .
Eloi · caldeiro está a xestionar
C':'ONZALO VILAS
Despois da e'Kitosa "Robooop" t .
prestÍXio (o seu µniform.e) e quedun te'rnpo a esta parte. Agarun · producto enxeñoso e, ao
da condenado ·a limpar os retredemos dela q necesário "recheo"
tempo, de a.rrlpla cornercialida- ·
tes.. serrón que é tamén unha
que se bota en falta na dinámide;·
o
holan.
d
és
Paul
Verhoeven
exploración desencantada sobre
ca musical galega.
O
entréganos outra costosa-produ- .
as condicións vi~ais de todo un
tamén
ria
liña
futurista
dación,
X.M.
ESTÉVEZ
p~s .
·.
quela: e na que sé repiten as
Inspirada en "O capote" de
singulares claves do seu face:::-Gogol. a pel.Ícula que ven foto· fílrnico, ainda que con resultagrafada por Karl Freund ten a
dos~ menos brillantes .
firma de· Carl-Mayer no guión e
Se "Robocop" era xa en boa
debe os decorados
Walter
medida un acertado refrito de fi- .
Roherg, pintor expresionista
que fixera· os decorados de "Ca- · - tap ¡:frecé.d entes como, sobretodo ; "Terminator"' ou "BlaEle·Run:.
ligari" (por certo o guión .de Mqner", Desafio Total tampouco
yer está escrito, en función dos
O que espera, desespera, pero
-se molesta en oéultar a sua démovimentos da cámara!!) é tapagou
a pena. Despois de dous
b¡;¡da con aquelas, e, en pequernén unha crítica indisimulada á
Cebreiro"
~/
- anos desde Fracaso Tropical, de
nos detalles, con case todas as
obsesión alemana . polos uniforrepetirnos sen acougo "Galicia
fitas que dixeron algo ha se da ..
mes e os galóns. ·
Sitio Distinto", os nosos rockeiúltima década .. Incluindo a un
Comeqaron a sua.andaina cando
Unha vez máis estamos diantanto esquecida "Dune". ·
a corrente "folk-rock" facia cáte.te dún filme que é debedor do
O filme está concebido con
K8mmer.spiel, pero riesta opor- ·
dra e . nela continuaron desde
duas claras· premisa::¡ '
<?-tenaquéla. Se a xuventude gale'ga
tunidade, non só son os elemención pi:ioritária á espectaculari- .
tos simbólicos (obxectos, ·somcrecese nJ.m País nornializado
dad e, ao efeito especial 01..i aos
bras e luces) os que teñen · un
serian, xunto con "Na Lúa" ,
surprendentes "gaqgets", a cal
carácter de alta capacidade drapúnto de refeiéncia destacado
máis enxeñoso. E a condicion
- · rnáti~a/expresiva ,' senón que a
nos seus gastos rnusicaiÉ. "Tade veículo de lucimento de Arcámara e ·o seu transitar no interanis" é un grupo tan pouco ha~
nold S_c hwarzennegger, o fornirior do filme, sexa· o que. se conb~tual no poso catarro musiqueido protagonista.
virta en 'principal peison<?J{e do
.ro que ipesrriO parece un milaEn canto ao prirneiro, o filme
dram&. xlinto, naturalménte,
gre ' velos cumpi:ir o seu d~irno
detense non poucas veces en
con Emil Jennings, o gran--actor
aniversário de· rodaxe ·artística.
gratuidades tecnolóxicas case
·alemán que dá vida
vello porNo seu último. diSco o ~axo
sernpre ~simpáticas, pero que
. teiro·do hotel. É de desta9ar que
sintoniza con esquemas, mesnon deixan de dispersar bastan- .
a película non ten letreiros indimo no rítmico, "jazzistas"; o
te a narración; e tampouco deicativos, cous·a · insólita nunha
acordeón co valse tan habitual
xa ,de ser pródigo en "visceralisobra muda, pero é ial o dinamisxa na nosa música popular. Enrnos", ·.aparte de queréncia tan
mo , a expresividade e a claiidatre as "xigas" irlandesas ·e algun ·
habitual no autor palas desagra.de narativa acadada por Mur"malhao" portugués, a gravadabilidade's física~ máis ·'..varianau que fan innecesário o seu
ción cumpre o seu aspecto rít~
das; ·unha· morbosidade ·ben caernprego.' E esto é asi porque a
rníco e ainda que ·as cornposiracterística que- qe ten manifessabiduria do operador Freund e
cións adoecen de certo tópico
tado na sua obra dende. a xa lona · capacidade discursiva de
monótono faise dixeríbel ao ouxana "Délícias· túrcas".
. Antón Re!xa
Mumau corno gran factotum
vido grácias ao seu óonstarite
-<.

O xénio
de Murriau

·MúS.culo ~ e

vís·c. eias péri
aliñados

Desafio total

Dez anos .d e
rodaxe artística

a

TaraniS_, ''Sinfonia . _

·<:

do

a

ªº

Os Resentidos

din jei ·-.

ros con denominación de orixe
chegan, máis resentidos ca
nunca, co seu último L.·P. Jei.
Este traballo, feíto a couciéncia por uns resentidos que empezaron sen querer. pero que
agora resisten a pé feíto -como
din no primeiro tema do discoconsolida as tendéncias rapeiras que sempre caracterizaron
ao grupo, que demostra máis
unha vez, por se ainda houber
necesidade, que o rap, os ritmos
tecno, a gaita, o galega e o inglés, poden coexistir nunha feliz
sirnbiose músico-cultural
O uso da gaita é , sen dúbida ,
un dos aspectos a destacar des-

te disco. Os arranxos tan parti. culares en "Rockin' Chair", "En
Porrás" e "Nunca Se Sabe" logran darlle aos ternas forza e
unhá marcha deliciosa. A guitarra é rockeira e insistente. o baixo potente e abunda a percusión, con pandeirada a maiores ,
nunha grabación de boa calida·
de, pero que ainda conserva a
·rescura dun certo sonido de garaxe . Se cadra , a tendéncia
electrónica estilo hip-hop de
"Jei", con só un tema con ritmo
salseiro ("O Son da lingua"),
faga que este disco entre máis
lentamente que o antenor.
•
Pero se a música nun princípio non te convence moito non
deixes de esco1tar "Jei", porque
as letras seguro que te van enganchar. Cóntannos a historia
de Sulimán e Mustafá que chegaron a Vigo desde o Carnerun
("O Belén da Caixa"), insisten
en que Palestina vencerá ("Ara fat, Arafat"), aconsellan que se
estás de paso en Galiza te
acompáñe un resentido ("Adre·
de") por este país que é a clase
obreira porque está por todo o
mundo, pero de todas formas
aqui estamos ("Rockin' Chair"),
ainda que os que mandan agora
. parecen os de antes ("Manda
Caralla") talando coa boca chea
nunha língua colará ("O son da
lingua").
Nestes tempos de culto aocapitalismo,- de aniversários da liberté, fraternité , egalité; de super-cantas, de visitas do papa,
de Fraga, de moralismo made in
USA, Os Resentidos dinnos claramente o que hai : Money, Money, Money. Pero menos mal
que nos queda o tiqui taque sexual.
·
Jei é un canto a Galicia, a esa
Galiza que -non lle teme ao ingles porque como dicía O' famoso dita , o · ir).imigo está rnoito
rnáis peito da casa. Pois logo, a
resentirse,. que razóns non faltan!
O
MARISOL A. CEBA.EIAO
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Carlos Villanueva.
'Gástanse grandes cantidades nun .concerto pontual
e .despois desaténdese o Conservatório da ptópria cidade'
•

XOÁN M. ESTÉVEZ

Durante un tempo dirixiu,
desde o Vicerreitorado de
Extensión Universitária, a
programación de "Aula
Aberta" e tamén exerceu
a crítica e información
musical en distintos
meios de comunicación
(prensa e rádio) .
Actualment e restrinxe a
sua actividade á docéncia
na Faculdade de História
da Universidade de
Santiago e á direción do
"Grupo Universitário de
Cámara de Compostela",
que desde o ano 1977, no
que se fundou, non parou
de ampliar o seu ámbito
xeográfico de
espallamento.
Países de Europa, África e América son testigos de actuacións
do que podemos considerar,
hoxe en dia, o norne máiS internacional da música galega. For-0n embaixadores do Estado español en Festivais de recoñecido prestíxio (Lisboa, Boston.
Santander, Madrid, Compostela ... ); e, á marxe desta faceta interpretativa, impartiron seminários en universidades de México, U.S.A., Alxéria, Itália. Portugal, etc .. No seu (naso) próprio
país, o "Grupo Universitário de
Cámara d e Compostela", recebeu, no ano 1986, o "Prérnio da
Crítica" no apartado de música,
e a nivel estatal receberon o
"PFémio Nacional de Discografia" nos anos 1984 e 1986. O seu
repertório céntrase na música
medieval e renacentista, sobranceando composicións do
Códice Calixtino. Polifonía da
Catedral de Santiago, "Cantigas" de Alfonso X, e da lírica
galaico-portuguesa {Martfn-Codax, Don Denis ... ). chegando
abranxer neste particular poetas
contemporáneos (Álvaro Cunqueiro. Bauza Brey ou Filgueira
Valverde) O "Grupo" cornplétanno oito voces e seis instrumentistas (zanfonas. organistrum. violas. flautas, percusións).
-Á sua fronte Carlos Vi!lanueva. deseñou un ambicioso proxecto editorial sobre o Pórtico
da Glória. que se fuco realidade
grácias á contribución de diversas institucións públicas. Parellamente, os componentes do
"Grupo" traballan na reconstrución dos instrumentos. que en
m oitos casos escandia, a monumental obra do Mestre Mateo.

Retomando o título dunha
das gravacións do "Grupo"
que vostede dirixe, "A música no Camiño de Santiago".
Pensa que esta canle que
nos comunica con Europa é
determinante na música galega?
O "Camiño de Santiago" é un
fenómeno dunha forza impresionante. Actualmente· estou traballando no aspecto instrumeptal, e a consecuéncia diso , vou
descobrindo aspectos que van
xu¡dindo sobre a marcha. O
"Camiño" é tan importante
como.a própria arte románica. O
problema que atopamos na música é que a documentación de
que· dispomos é restrinxida, debido á própria escrita da época;
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mentas.
Falando de noves plantexamentos XIV, XV e XVI. Recebemos unha invitación dos Estados Unidos para .gravar Ún disco ·
e un vídeo, e é o que nos ocupa
actualmente. Pódennos tachar
de repetitivos, pero nós , por sor- '
te ou desgrácia, estamos entre
paréntese dunh época moi concreta, e somos recoñecidos·pola
música <lesa época. O máis novidoso é a Polifonia Español, sobre a . que gravaremos algo seguramente o ano vindeiro.

E sobre a música galega?
Eu leo moita poesía. Parecéume
moi interesante a experiéncia
que fixemos sobre poesía trovadoresca e neo-trovadoresca,
pero resultou" un. traballo moi
queimante; compre ter en canta
que foi unha produción modélica palas características que nela ·
concorreron: un grupo de música antiga gravou algo contemporáneo, conseguiuse a colaboración dun cantautor importante- naque! momento (Arr}áncio
Prada).
Gostaríarne
repetir
aquela experiéncia e ampliala a
outros autores , pero resulta difícil, xa que cando tes en mente
outro proxecto, non é doado
mentalizarte cara un diferente.
Se optase por repetilo gostariame facelo con outra xente, coma
_Rodrigo Romaní ("Milladoiro"),
por exemplo .
\

pero se ternos en canta outra
manifestacións como a arquitectura ou a escultura; as conexións artísticas e mesmo !abarais entre os grémios que traballan-no "Camiño" podemos estabele cer un paralelismo similar
entre o temq musical. De feíto
os monumentos musicais que
se atopan dentro do que podem os considerar "Camiño de
Santiago" ("Códice de las Huelgas" "Codice Calixtino", ou
mesmo "Llibre Vermell'~ de
Monserrat) gardan unha relación coa música da época ("S.
Marcial" de Limoges ou "NótreDame" de París na Franza).
De todas formas , é un terna
espiñolento, xa que ainda estamos traballando nas transcricións, causa que non acontece
na arte, xa que aí dispós de materiais máis sólidos .

'Nos SECULOS XI
A XIII A MÚSICA
POPULAR TEN
MOITO A VER COA
CULTA. HAI QUE
VOLVER A AQUEL
INXENUISMO NA
MANEIRA DE TOCAR
OS INSTRUMENTOS '

Entón pódese deducir qUe
existe un paralelismo entre
a música e outras manifestacións como a escultura, por
exemplo.
Por razóns de estudo e traballo,
capa 'vez estou máis. metido
nestas conexións. A iconografia
estudou este tema inicialmente
desde un ponto de vista meramente formal, .e é precioso ir
afondando nun estudo no que te
decatas de que a relación desde
un ponto de vista ideolóxico. non
se limita ao aspecto estético (no
canto das características e usos
dos · instrumentos) , senón que

abranxe unha cadea de rela.:
cións entre constructores, programas iconográficos e simboloxias de xestos e signos, que vas
descobrindo. A relación, xa que
lego , é enorme ; mesmo coa·teoloxia e a rnitoloxia da cabaleria
da época ... estamos a falar de fh
nais de século XII e comezos do
XIII, que viviron momentos decisivos para a constitución de
mitos como o do Santo Grial, relacionados indirectamente co
Carniño de Santiago. Todo este
mundo está rnoi mal tratado,
porque adoita desenvolverse
dun xeito novelesco, nos "péndulos" e "nomes da rosa",

O "Grupo Universitário de
Cámara de Compostela"
Fálenos agora do "Grupo"
que vostede dirixe. Cal é sua
vinculación coa Universidade compostelán? Até que
ponto foi iniciativa dun fato
de melómanos?
·
·
O "Grupo" anda un pouco á marxe da Institución e non por descontento serrón pala própria circunstáncia .. . Nós tomos crecendo , e a nasa estrutura supera á
própria Universidade, da que
nos servirnos, en cámbio, no
seu decisivo apoio institucional.
Ven senda o único vínculo que
nos mantén unidos a ela ; polo
demais andamos por libre no ·
canto da investigación e proxectos ; nestes traballos somos
autónomos , xa que o "Grupo" se
move en función do interese dos
seus con;iponente&; nomeada:.
mente dos cinco ou seis que formamos o xérmolo inicial, non
polo apoio institucional, nen, loxicamente, polo que podamos
actuar na Galiza.
Levamos trece anos e o froito
<leste tempo é produto de coordenar a investigación coa actividade, xa que ambas facetas
están inter-relacionadac; na nasa
dinámica. Agora estamos centrados nos instrumentos e máis
adiante pode ser o "Carniño de
Santiago" ou algun outro tema.
Hai críticos que ·a rremeten

contra o planteamento artístico do "Grupo" verbo da in. terpretación. Seguen o crité1 rio da reprodución máis ou

menos fiel posíbel ou pola
contra decántanse pola actualización?
Se . se retire á manipulación das
composicións direi que o arqueolpxismo non ·é a pretensión
do "Grupo". Se hai críticos que
o defenden . paréceme ben que
nos ataquen . O arqileoloxismo
está tora de uso, acaba converténdose nun pequeno vicio.
Estamos demasiado lonxe no
tempo e nós o que tentamo~ fa.:
cer son transcricións e interpretala.S dunha forma aproximativa;
facelo doutra forma é moi difícil.
O crítico que pensa iso non
pode saber como se toqaba na
época en que foi composta a
música; iso é tan inxénuo como
dicer que hai sete ou máis correntes no mundo da música
medieval. O que compre é estar
actualizados na interpretación e
na investigación. A fiabilidade
xa non a vexo desde un ponto
qe vista científico ou a-científico, senón que entra nos gastos
persoais de cada quen, e rríáis
tendo en conta que os critérios .
dentro da música medieval, son
do máis cambiantes. Gos~a- _
me ouvir ao crítico de turno disertar sobre este tema.

O repertório do ..Grupo Universitário de Cánlara" trasládanos a miúdo a unha época (séculos XII e Xlllf, na
que existia división entre
música culta e música popular. Asumen este feíto na actualidade? · Son conscientes
de que, parello ao público
habituai do clásico, dispoñen dun potencial sector entre a audiéncia "folk"?
Estou convencido <leste vinculo
nas composicións daquela época : a música popular ten a ver
coa música culta, nomeadamente. na inter}Jretación; te~os
de volver ao inxenuismo no xeito de tocar os instrumentos. De
feito, se tivese que · gravar de
novo discos · que fucemos · hai ,
oito anos, eu faríao doutr-a for·ma. Hoxe. en dia ternos acceso
a instrumentos que entón nen
sequer coñecíamos, e iso permitía novas perspectivas . En función cliso coido que hai que ser .
coerentes no uso dos instru-

-

.

Outra característica do
"Grupo" é a sua repercusión
internacional.. Notan diferéncia, na acollida por parte
do público, segundo onde
sexa o c:Qncerto?
Cada vez estou máis convencido de que a repercusión dunha
determinada actividade está en
tuilción, en grande medida, da
organización.· Recentemente na
pasada primavera, tivemo~
unha experiéncia moi interesante en Itália : cun critério monográfico organizouse un Ciclo de
Concertos baixo a denominacion-"Il canto delle pietre", que
incluía un percorrido turístico
por oito ou dez igrexas de Ldmbardía; o público acaba sendo ·
fiel ao estímulo musical. Maxinemos iso aqill na Galiza, tomando como referéncia Betanzos, Noia, Celanova, Tui ... é un
sistema moi sinxelo, consegues
seiscentas persoas ·detrás dunha manifestación artística impresionante; todo iso· complementado, como fixeron en Itália,
cunha documentación explicando a conexión 9a música coa
arte.
Entón, a resposta do público,
depende ... podes ir a Estados ·
Unidos, como xa nos ten pásado, e coincide que ese dia actua
unba orquestra ·sinfónica, ou
dase unha saturación de activicades, e o público móstrase trio
·e distante. Por isa, no "Grupo"
coidarnos moito os programas,
as relacións públicas, _porque é
moi triste mover un fato de doce
ou trece persoas para tocar, e
chegar a un sítio onde apenas
hai resposta do público. De feito
ternos refugado propostas de
actuacións que poden resultar
frustrantes.

Impolítica cultural
Centrándonos na sua persoa, o feito de simultanear
durante un tempo distintas
faceras relacionadas coa
música {información, critica,
animador cultural, doc.é ncia)
evidéncia que este é un país
sen normalizar, ou é unha
proxección lóxfoa da sua
persoalidade?
Non quererla enfocar este asun(pasa é péxlna 23)

·.1
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ALGUNHAS NOTAS SOBRE O ENIGMA LUIS MANTEIGA (I)
, A'NTÓN CAPELiN

Luís Manteiga formaba parte
do Comité de Cooperación Intelectual de Santiago de Campos- ·
tela, ao que pertencian asimesmo Arturo Cuadrado, Maside,
Eiroa, e Martinez Barbeito .
Como é sabido, os Comités de
Cooperación.· Intelectual fundá- raos.en case toda España Arturo
Soria y ~spinosa a come.zas do
ano 1932, aproveitando a vasta
rede de relacións cos universitáriqs da FUE, da que el fora xefe
de propaganda e un dos principais :irripulsores cpmo redactor
universitario de El Sol, Arturo
Soria facíase eco das actividades da Federación Universitária
Escolar. Grácias ao labor do comité de Cooperación Intelectual
de Santiago deron conferéncias
no local da Sociedade Económica de Amigos do País Gerardo
Diego e 'Lorca. En relación coa
conferéncia de Larca, Femández del Riego lernbra asi a proposta do poeta granadino de organizaren os poetas españois
unha homenaxe a ·Rosalia:

Luis Manteiga, senón tamén a
perda da sua ampla produción
· narrativa :
«Óue se seipa tan p~uco de Luis .
Manteiga, que nin seqiiera inte. resase saber cando nasceu, e :x:a
non digamos das circunstancias
da súa vida, é unha.Fcicusación
máis que hai que sumar e cargar na conta . do oportunismo
culturalista que, en xeral, domina o noso panorama, no que o
antecedente. máis que irnportarlles pouco, . o que procuran ~ é
agachalo p:ta se .facer pasar eles
por mestres indiscutibles da
. cultura galega, . dups institutos
· que pasarán a ser pantasmais
cando a historia se abra paso~< 1 l.

Certamente, un dos ámbitos en
que mellar se perceben os efeitos do ·control sobre a cultura ·
·galega. por parte dos chamados
con bastante · impropriedade
''galeguistas históricos" (as suas
teses son asumidas taméri _por
autores ben no vos' que se dispoñen a asegurar o relevo sen
traumas) é. na recuperación da
nasa memória colectiva. Que o
grupo xeracional que serve de
ponte entre a II República e o
Franquismo non ~e preocupase
de chamar a atención ás promo_cións novas sobre a importáncia
da obra política e/ou litérária
dalguns intelectuais galegas
dos anos trinta hfil que ·atribuilo,
sen dúbida, aos efeitos tÍaumáticos da Guerra Civil, pero tamén ao conservadorismo en que .
enveredou a nasa cultura, até
meados _dos anos sesenta Ramón Piñeiro, como líder ideolóxico ·i ndiscutíbel do "Grupo Ga1 laxia". Unha das consecuéncias
dEO)sa d~safortunada política cultural, por exemplo, esta en que
o leitor galego hoxe en dia podeler con facilidade os ensaios políticos de Vicente Risco -non
os éscritos en castellano ao longo· da Guerra Civil e postguerra
porque evidenciarian anatureza
·apocalíptica. deste escritor reaccionário--, pero percorrerá en
·· van moitas bibliotecas públicas
antes de atapar as obras de Eloy·
Luis André. Para cando a reedi- .
ción do seu Galleguismo (Lucha
por Ja personalidad nacional y Ja
cultura)? A que· se c;ieberá logo
que desde algunhas editoriais e
alguns ·consellos non se reivindi- '
que a figuras de galeguistas da
talla de Blanco Torres, Johan
Carballeira, Vítor Casas, "Rcixerius", Bal y Gay, etc., nen se
proceda a recopilar e editar a
· sµa vast.a produción. xomalística? Para cando o estudo recuperación da obra de Femández
Sendón? '·
Para remediar, en parte, esta
situacion cultural apareceu en
1981 a colección "Documentos
para a Historia Coriterriporánea de Galicia" de Ediciós do Castro, pero, ago:r::a que xa sobrepasa ·o médio cep.to de volumes,
· hai que lamentar que nela predomine -ultimamente o castellano, á parte de ql,le a desluzan
~ bastante algunhas obras, como .
as de · quen se presenta como
historiador limitándose á colección de "refritos", para non referírmonos sequer ao descaro con
que o antigo fascista Moure Mariño pretende .adulterar o seu
pasado persoal en La genera-

Así, Couceiro Freijomil, que,
cando morre Manteiga, estaba
dando remate aos volumes do
Diccionario biQ-bibliográfico de
autores e publicando en La Noche unhé3. sección de efeméri-

des, lirnítase case a reproducir ·
un frq.gmento .do artigo de Julio
. Sierra -un dos múltiples pseudónimos de Raífuundo García
«Alí, no panteón de Santo DoDomínguez, "Borobó"- sobre
Manteiga, no 1931, visto por Seoamingo,
ante a presencia de Mane
"Los· novelistas de Destino",
side, Cuadrado, Manteiga, Eipero advirte, _curiosamente, que
roa, Martínez Barbeito e mais
Manteiga deixara inéditas váeu, o granadino García Larca
rias ''novelas, desgraciadamente
xomal El Pueblo Gallego.
propuxo para o 25 de xullo a orcondenadas a perderse". como
Deixando á marxe as súas coganización
. dun acto de homede feito aconteceu. O autor anólaboracións en Yunque e .Alento,
naxe a Rosalía por parte de tónimo da voz "Luis Manteiga" da
a revista que acolleu un maior
dolos .poetas españois. El mesGran Enciclopedia Gallega alt~
número de textos literários de
mo se encargou de suxeri-la
ra a data do pasamento do noManteiga foi, sen dlibida, Nós,
idea ós seus colegas, co obxecto
velista santiagués ao datalo o-29
onde publicou con bastante rede
que fosen preparando os
de' Maio en vez do 25 do mesmo
gularidade desde comezos de
poemas para o acto; pero aguemes. Ultimamente, Femández
1934. No número 121 xa o atorra civil truncou irreparablemen·del Riego no seu Diccionario de
pamos a - carón . doutros memte co poeta e mailo seu proxecescritores en li.ngua galega che. oros da sua xeración, como
ton<5>.
ga a adia.Iltaló ao dia 20.
Xohan Luís Ramos Pérez-Colemán,, Cunqueiro, Iglesia Alvarieo gallo da aparición dos Seis
Luís Manteiga, intelectual
ño e Seoane. Foi este pintor copoemas galegas en Nós o próda- Xeiación do 36.
niñés quen mellor-descrebeu a . · prio Luís Manteiga<6l evocou
Desc;le que en 1945 o ·profesor
participación da Xeración do.36
nun artigo de El Heraldo de GaHomero Serís lanibu o conc.e ita
en Nós con intención de renovaJicia, · o xomal dos nacionalistas
de Xeración· do 36, este .conver- - la desde o ponto de vista temáde, Ourense, o encontro con Larteúse nl!n dos máis· poléll).icos
tico:
ca en Santiago no mes de Maio
da historiografía da literatura
de 1932. En compaña da tertúlia
.~española, pero mesmo críticos
do Hielo Bar, Fole, Cunqueiro e
reticentes vense na abriga de.
Martínez López, Manteiga volta
ref~irse a el pola sua operativiDOS ASPECTOS
a encontrar a García Lorca en
dade á hora de periodización liLugo, cando o ·poeta dá a confe11ENOS TIDOS EN
te~ária, o que non supón, de
réncia do 22 de Novernbro no
nengunha maneira, aceitar o
CONTA NA OBRA DE
salón de actos da Deputación.
método das xeracións históricas
Teñamos presente, asimesmo,
LUIS MANTE:rGA É
lanzado polo historicismo e dique, segundo confesións de RaDE XORNALlSTA
vulgado en España por Ortega,
plón Piñeiro<7>, Luís Manteiga e
Marías e Laín, para evitaren re--p()°LÍTICO DURANIB
Cunqueiro colaboraron co núferirse á loita de clases como
cleo das Mocidades Galeguistas
OS ANOS DA II
motor de transformación históride Lugo nas eleicións xerais do
ca. En De Pondal a Novorieyra
REPÚBLICA'
ano 19;33.
Méndez. Ferrín fala por -prirneira
Un dos aspectos fundamenvez no ámbito da literatura galetais da figura intelectual de Luís
«A influencia da mocedade
ga dunha Xeración do 36. Pola
Manteiga que Díaz Pardo e os
-cGmpostelán xunguida ao "Senosa p~e. eremos que a pertioutros críticos que se ocuparon
minario de Estudos Galegas" , e,
néncia dÓ estudo desta promo<leste escritor santiagués non timáis aínda, por arnistade con
ción xeracional, ademais de poción del 36. ·
que. nos derra- ' VE;!ron en canta, é a de xomalista
Ánxel Casal,
- ~ Estas qonsideraciÓns veñen a
los factores unificadores de~cri
deiros números, creo· que a par- ·· político durante os anos da TI
canto pola publicación en 1989
tos por Ferrín, ven dada pola
República. Como é sabido, tras
na colección "Documentos ... "
tir de 1933, os escritores e artisforte conciéncia xeracional, que
a derrota da conxunción reputas con novas ·i nquedanzas colade Lugares y caminos. Paisase reflexa nalguns escrttores ga<blicano-socialista nas eleicións
boraran co propósito de facela
je en Galicia, a única obra
legas dos anos trinta atentos ao
xerais de Novembro de 1933, o
menos erl].dita e máis represenconservada de Luís Manteiga
desenvolvimento da nosa c;::ultusector nacionalista e os republi(1909 ?-1949), un dos escritores
tativa da aitualidade creadora
ra; como Johan Carballeiia<2l ou
canos progresistas de Sántiago
. de Galicia. Fernández del :Riego
Femández del Riego(3l, para os
gal~gos máis brillantes da sua
proceden a reorganizarse para
pubricou por esas ·datas un enxeración.
cales xa constituia Únha xeradefendérense da ofensiva polítisaio · sobor
estado da cultura
O volume de Manteiga vai
ción diferente da dos nados ca
ca e ideolóxica da .direita, que
gal°8ga destacando novas valo- precedido dunha "Nota lirriiar"
século.
se dispón a anular as conquistas
res e, a partir de entón, colabo~
de Díaz Pardo; breve de máis .
No caso concreto de Luís
sociais do primeiro biénio . Nesraron escritores, artistas e unipara un autor tan descoñecido.
M9-nteiga, a conciéncia grupal -.
te contexto histórico negativo,
versitarios mozos que viñan traAo naso ver, seria moito filáis • percébese, por exemplo, na
que se cifra para o nacionalismo
útil que a introdución ao libro
atención que mostra pdla obra - . bailando xuntos en outras pubrigalego ·na falta de expectativas
. cacións minoritarias de Santiafose da autoria dalgun escritor
dos máximos poetas da sua propara o plebiscito do Estatuto de
go, Lugo, Mondoñedo, etc. lnque si o fratou nos. anos trinta ·
moc!ón: Aquilino Iglesia AlvariAutonomía, prodúcese a fundaño e ·Álvaro Cunqueiro. Sobre
corpóranse corr del Riego, o ma· ou que ·c oñecia a sua produción
ción do semanário Claridad, edilogrado Luis Manteiga, Iglesia
Aquilino versa o teXto "Un poenarrativa, Borobó ou Femández
tado na impreÍlsa Nós entre o 23
-Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Án. ta", aparecido nó número 121 .da
del Riego, por poñermos _uns
de Decembro de 1933 e o 3 de
xel Fole, eu mesmo con algún
exemplos. No que hai ·que conrevista Nós (15+ 1934), e en -reXuño de 1934.· Escrita maiorita. cardar necesariamente co texto
dibuxo dun álbum que non chelación a Cunqueiro, quen lle deriamente en castella_no, esta pugou a pubricarse, e teño entendica ao escritor santiagués un
introdutório. de Díaz Pardo é na
blicación caracterízaa Xavier
dido que desta . xeneración xa
denúncia clara dos responsápoema de Cantiga nova q:ue se
Castro como: (([ep~blicana de
viñan colabourando en Nós Car. beis directos da situación cultuchama riveira, hai que mencioesquerdas, láicista, antifascista,
balle Calero e Xaquín Loren- .
ral que posibilitou ncm só o des-'
nar as suas reseñas de Mar
za»< 4l.
sensible ás aspiracións proletaconeciménto e _marxinación de
norde -e Cantiga .... aparecidas no
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rias e partidaria da dignificación
da vida campesina e :rnariñeÍra»(Bl.. .
Estaba dirixida por Luís Manteiga e tiña a Suárez Picallo e
Luís Seoane como directores suplentes, e entre os redactores figuraban Ánxel Fole, Ánxel Casal, Raimundo Aguiar, Xoán Xesus González, Constantino Díaz
e Laureano Santiso Girón; as
ilustracións corrian a cargo de
Seoane e Colmeiro. A orientación esquerdista orixinará que o
:mtigo radical-socialista Santiso
Girón, que acabaria integrado
no Partido Republicano de Centro de Portela Valladares, rompa
co "Grupo Claridad" publicando
un artigo violento en El Pueblo
Gallego <9l. No número correspondente ao primeiro de Maio
de 1934 o semanário dá canta
da detención do seu director,
Luí~ Manteiga, e do redactor
Domínguez Caamaño. Manteiga
cesa no cargo por diferéncias co
grupo no último número de Claridad. Esta publicación chama a
atención tamén pola denúncia
constante das actividades fascistas que desenvolvia o arquiveiro da biblioteca de Filosofia
e Letras Santiago Montero Díaz,
responsábel do núcleo "jonsista"
da Galiza.
A confluéncia ideolóxica de
nacionalistas e membros dos
partidos republicanos de esquerda e mesmo proletários tivo
a sua continuación ao longo do
ano 1935 en Ser, "Semanario gall!Zgo de izquierdas". De novo
Luís Manteiga figura como colaborador desta publicación política de Santiago á beira dunha
longa e moi prestix:iosa relación
de escritores: Álvarez Gallego,
César Alvajar, Roberto Blanco
Torres, Blanco Amor, Álvaro das
Casas, Colmeiro, Plácido R. Castro, Johan Carballeira, Camilo
·níaz Baliño, Ánxel FoJe, Femández del Riego, Osorio Tafall, Maside, Peña Novo, Emilio Pita,
Rodolfo Prada, Elíseo Pulpeiro,
Paz Andrade, Enrique PurcallasA
Luís Seoane e Antón Villar Ponte. O semanário Ser estaba dirixido por Ramón Suárez Picallo,
quen propugnara na III Asamblea do Partido Galeguista celebrada en Ourense o 13 e 14 de
Xaneiro de 1934 a alianza coas
demais organizacións republicanas de esquerda. Na JV Asamblea do PG será Suárez Picallo
de novo un dos defensores de
tales alianzas , o que provocarla
a escisión do sector reaccionário da Direita Galeguista.
O
(1) DÍAZ PARDO : "Nota lim1ar" en MAN TEIGA, Luis : Lugares y caminos. Psixsje
en Gslicia, Ediciós do Castro, Sada, 1989, •
p.9 .
(2) CARBALLEIRA, Johan : "La tradición
de Ja razón y el sentimiento autonomis·
tas" en El Pueblo Gallego (25-VIl-1933).
(3) FERNÁNDEZ DEL RIEGO. F.: "O movimento novo da cultu1a" en El Pueblo
Gallego (25-I-1934) e "Tres xeneracións literarias" en El Pueblo Gallego (28-Xl1934). Para a preséncia de Manteiga nas
tertúlias de intelectuais galeguistas no
café "El Español", Cfr. FERNANDEZ DEL
RIEGO, F.: Anxel Casal e o libro galega,
Ediciós do Castro, Sacia, 1983, p . 90.
(4) -SEQANE, Luís: "Algúns aspeitos de
Nós'' ,en Nós, nº 145 (30-X-1970), p. 52.
(5) VAZQl:JEZ, Benxamin: "Femández del
Reigo, dianteiro galeguista" en Outeiro,
nº 28, marzo, 1988, p.29
(6) MANTEIGA, Luís: "Seis poemas galegos" en El Heraldo de Galicia (3-Il- 1936).
Sobre as estadias de Lorca en Galicia,
Vide . LAl)JDEIRA YRAGO, Jose : Federico
García Lorca y Galicia , Ediciós do Castro,
Sada, 1986.
(7) VÁZQUEZ, Benxamin : "Ramón Piñeiro: O núcleo dunha espiral de sentirnentos galeguistas", Outeiro, nº 19, decembro, 1985, p. 11 . .
(8) GASTRO, Xavier: O galeguismo na
encrucillada republicana, vol. II, Deputación Provincial de Ourense, 1985, nota nº
42, p . 806.
(9) SANTISO GIRÓN, L.: "Presencia deforme de la Juventud" en El Pueblo Galle-·
go '(5-V-1934).
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M. BERJ'OJO/A CORUÑA

Nen .avións. nen helicópteros .
nen - todas as medidas con·craincéndios do mundo teñen
sido suficientes: ·arde. Galiza e
a folla non tep voltarposíbel , xa ,
qÚe tamén se queimol:l .
Ternos ao naso concellal de
festas postrado nunha cama ,
non polo fume dos incéndios,.
senón polos fumes próprios e
os "fiumes" das distintas oposicións ... 1Un infarto nada menos! Un curioso galano deste
tórrido Agosto festeiro da Coruña .
Todo empeza a despertar de
novo. velaquí algunha nova:
No Patacón do meu corazón ·
-canto o quera!-, tedes a
Alberto Carpo. Ide . e veredes. No Kiosko Alfonso (Xardrns de Méndez Núñez) . tedes
a 4ª edición dun dos pm,1cos
certames dedicados en exclu- 1
s1va ao tema dos esmaltes de
cnac1ón · Esmaltes 4 , ese é o
seu nome Esmaltes de d1stin- ,.
tos autores directa ou induectamente relacionados coa Escala D'Arts Aplicades 1 Dlssenys "Lloqa" de Barcelona, da
man de Andreu Vilasís , unha
referénc1a obngada no mundo
do esmalte. E por riba. un catálogo m01 extenso e vanado
desta arte e artes.ama nas distintas repúblicas da URSS
Na Galena Obelisco (Rua
Real). tedes unha colectiva
de pintura e escultura galega Para o día 20, anticípovos unha expos1c1ón de Antón Lizarriturri -hoxe no
Moby D1ck de Sada- no P1casso (Rua do Sol) Este home
parece estar surprendendo a
própnos e estraños coa sua
pintura Eu arnda non vrn
nada deste home.
Á manee e saíndome de demarcación teño á man un.ha
reseña do Prémio de Novela

A situación da prensa
en catalán
(ven da páxina 24)

ce da mformac1ón -agora en
beneficio de CiU- que tan
vastamente tense cnticado de
TVE en beneficio da UCD cu
o PSOE
Por que tantos cartas para
os audlovisuais cataláns e tanta IIllséna para a prensa catalana?
Duán os mtelectuSJ.s da claque que semeUa extrano que
non entendamos a rmportán·
c1a normahzadora de DsJJas,
das retransmis16ns deportivas
en catalán e do acento chulo
de James Stewart. E tildarán·
nos de mconscentes. adema1s.
agora que chegan as pnvadas
e que aumentará a oferta audio-visual española.
Porén entendéndoo. como
se entande. podo deixar de
pensar que ha1 un bosco detrás das arbres A ameaza das

"Manuel García Barros" .
convocado polo Concello de. A
Estrada. Dotado con un millón
de pesetas , e só para galega
normativizado. O prazo de
apresentación remata o día 30
deste mes, e a referéhcia de
envio é a seguinte : Pza . da
Constitución, 36680 A Estrada, Pontevedra.
·
A vida continua e hai que
facer un alto para xantar . O
outro dia estiven no restaurante "A Paella" (frente ás Escalas
Monte! Touzet, na C1dade Vella) cunha ídem entre as mans,
Arroz salto ao dente, bon mansco e ben fresco : e o précio
nada escandaloso, a verdade.
Ribero fresquiño ¡como non! e
un leite 'frito dos da avoa.
Dade un paseo pala zona, aínda que un pouco recollido, é
ben visíbel. A ver que dicides
despolS .
Falar de comida é terríbel
para mm . Dame unha de Pantagruel, de Ogro, de Sancho
Panza. de Michel Piccolí na
sua película A Grande... (un
cuarto de pavo ben pasadiño
ao forno pala resposta); gula
escaridalosa. farne de fame ...
Vourne Bon apetito.
O

Praza · do Toural diante . dun
Pardela amiga
pjlblico con ganas de disfrutar .
dun espectáculo autóctono.
O sete de setembro ás 20 h.
"Seria completo", dí,xome un
no . Hotel Porto Cobo., Anísia
rapaz ao ouvido, "se coidase
Miranda e Xosé Neira Vilas
..un pouco máis. a harmol'lia"·. - ' apresentarán o libro ·"Pardela
Do que non cabe dúbida é de
amiga", que no seu subtítulo
que Arlequín --o grupo.onde
:está encadrado- non ten
nada que en~exar as ·bandas
EXPOSICIONS
7' .
que se moven por alá e acolá
cos seus , diferenciados xeitos
de entender a música.
Ademais están, Celso Insurla (baixo eléctrico), Israel Real
(guitarra), Xoán Porto Becer_ra
(gaita, percusión, mandolina).
Toño Romero (batería), Xosé
Fraiz (Violino, flaut<ü e Antón
Abelleira (teclados, frauta),
que compoñen unha xener:osa '
o exemplar fórmula- · Qara di.Sfrutar e facer que disfñiten os
demais. E Arlequín, ademais,
consume diversidade, xérmolos novas que "fan que o noso
labor sexa unha recolleita
constante das diferentes fontes ou comportamentos naturais no ámbito da música, en
mistura do de ante co dé
hoxe".

Xesús Carbalhdo é un excelente showman comó demostrou o pasado 31 de Agosto na

Miguel Castelo camrna
"cun pé en Compostela e outro na Coruña" , segundo el
mismo di . O realizador do "O
pai de Migueliño" rematou
praticamente co seu último
traballo onde -clebido ás ·
ruindades
institucionaistivo máis dun quebradeiro de
cabeza . Apesar diso. conseguiu meter os parcos no seu
sitio. E xa pensa noutras histórias -ainda que el non o
di-, "e mÓito menos sen ter
clarexado nada, porqúe hai
que ser sérios". Mais pare~e
que baralla· dados para levar
adiante un proxecto no t~rreo
do vídeo.
O-

pnvadas, que tan de moda se
puxeron a refrotarnos polos fuciños, € unha realidade desde
haI anos na prensa escrita.
Pasa. porén. que non importa
que non haxa unha prensa nac10nal catalana de prestixio e
de di.fusión porque a rendabilidade política dos audio-visuais é cada vez máJs alta : o
sistema éleitoral está baseado
na unediatez e o efectismo da
. imaxe.
Para tranquilizar a má conc1énc1a topouse un somnífero
reconstiturnte · a prensa comarcal Saben cal é a estrutura desta prensa comarcal? Saben con que doses de v2Iuntansmo e a que précios traballa7
Saben cantos deles non aturanan nen a primeira semana?
Saben os fólios que chega a
ter que producu ao d1a un redactor destes díários que tanto gaban? Saben que a canti·dade está rifada coa calidade?
Saben cantas temáticas han
ser tratadas por un xornalista
destes meios? Saben que

home de moitos oficios é probe seguro? Saben que todos
estes meios estan incapacitados para levar adiante proxectos de cojaboración coerentes
que nos perrnitisen superar os
pouco competitivos reinos de
taifas en que nos movemos
agora?
Témome moito que este debate obviarase en nome dos
tópicos antes mencionados.
En realidade obviarase porque
o colectivo xomalístlco -i:lmpresas e xomalistas- do país
cada día son máis provincianos e viven máis mimeticamente ao dtmo que lle marcan
os españois . Falaremos de autoregulación, de relacións
prensa/poder. da crise dos semanários, da cláusula 'de conciéncia, da función dos meios
públicos e das querellas do fiscal xer.al do Estado. E non
digo que sexan causas sen
importáncia, só digo que -as
versións catalanas de todos
eles son moi cttlerentes das españolas.
O

•
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Xoán Piñeiro

Par-a nos iiproveitamos

Á VENDA NAS LIVRARIAS
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·En Xullo celebráronse en
Eu·pepso que o resultado final
Santiago os cursos de "Múduhh.a espécie artística, semsica en Compostela". Ten
pre é un labor individual. E iso
algunha repercusión \nt-er·
pódese aplicar ao nosb "Gr:u- ·
(ven da páxina 21)
na, a prol da música galepo": é unha absoluta casualiga?
dade; ó mesmo que Greba,
to como algo persoal. Este tipo
Macías, "Clunia Jazz" .. . non
de actividades que eu organiSon uns ctirsos moi bonitos, '
son froito .dunha selección na- · con moita repercusión fara,
zaba van moito co meu caráctural, dunha peneira.
ter, e non quera facer extensimoi boa prensa, pero penso
vo á situación do país. Era un
que quedaron un ~ouco desfaSen embargo, si hai alguntraballo remunerado. o de presados .n o aspecto pedagqxico.
ha ·escola asentada. Desde
grarnar actividades. e entón
De outra das suas facetas,
a época na que se .fraguou
planteeiine · que viña senda
o mito do .. celtismo", non · a que yincufou aos ~eios
igual facélb ben que mB.l.
de ..comunicación, parece
pararon de . saír músic~s
Hoxe en dia dinme canta de
estar un pouco á marxe ul~
"folk", parécelle un fenoque estaba dispersánd.o me en
timamente.
'
meno interesante?
moitos terreas, e nptei por reÉ
outra
das
actividades
que
traerme, dedicándome á ihParéceme interesante; é unha
deixei desde o ano pasado. Fivestigación e ao "Grupo", que
via onde haI xente que ten
xen crítica durante quince
vén senda unha sorte debanmoito que dicer. e de feíto ~s
anos, e gostaríame seguir esco de1 probas, o laboratório
tanno dicendo. "Milladoiro"
crebendo, ·pero non estou de ·
de5a p escuda.
góstarlme, non pola súa etiacordo coas pi:ogramacións
O país de todas formas está
queta "celta" , senón porque
que se fan; cóidase moito o
moi- mal artellado; estivo mal
fan moi ben a música. O mao -espectáculo, os aspectos de
co PSOE, está mal agora e esdo "folk" é a insuficiénci? téc"relumbrón".
Persoalmente,
tarao no futlJ.ro, Dáselle _moita
n1ca de moitos músicos que
prefirb unha información espereleváncia a actividades que
suben ao cenário: parece moi
cializada, baseada nos progra.son de voto irnediato, e eu né. fácil recoller un tema -popular
pÍas máis que nos intérpretes.
góme a colaborar con planteae modeinizalo pero detrás dis-mentas deste tipo. E grave
Actualmente, quizá pase
to ten. de hciber un traballo .
que se gasten cantidades ele- - Aqqi na GCÍliza o fenómeno
por unha crlse de . pluma,
vadisimas nun concerto ponpero dame a sensación .de
"folk" está nun ponto rñorto, e
tual, que lle dá un pouco de
que non teño nada que dinon é pala alternativa musical
cór a cidade que o organiza
cer.
en si, senón polo nivel médi6
péro non di nada a pro! do
dos-músicos; ·veño de estar en . Observa como en Galiza
conservatório desa cidade. Os
Irlanda e en Bretaña, e álá si
desapareceron iniciativa_s,
responsábeis políticos debese nota uriha profesional:izatan . interesantes no seu
rían sentirse un pouco fracación como mostran os "Chieftempa 1~ como as temi>orasados, pero soh quen de darlle
t~" por exe.mplo; iso pode
das de ópera, FestivaílJ de
a volt.a á tortilla. porque asuser debido a que moitps músiJazz, o "Festival Music8.l
men que son persoas de prencos proced~n de Conservatódo Verán-Cidade de Vigo"
sa, que saen nela constanterios.
ou ·os "Xoves Musicais" da
mente, e proclaman a sua verUni~ersidade de Santiago.
dade como única . ·
Falando de aprendiza.xe
Non resulta rendábel politi.camusical .. Na Galiza segue
Como persoa .ecléctica que
mente ; o próprio público vajse
sendo
necesário
!laír
fora
é, e ollando por riba o padistanciando e acaba senda
para
ser
un
bon
músico?
norama musical galego,
infiel á organización, que, á ·
non cree que este é un país
Os . conservatórios non resolsua vez, responde a plantea: ·
de individualidades, onde
.rrientos puramente matemátiven ·o problema a intérpretes
cada quen circula por un
que .dan un nível moi alto·; encos e ·de estadística; colocar
camiño artístico, ás veces
tón, teñen cru:e sair, pero can- - ás persoas adecuadas á fronte
con gran fortuna, pero· que
das in's titucións, darlle a mardo o fari, moitas veces xa é
queda só; que non ten contarde. lCa ~e base que levan . cha precisa , e os resultados
tinuidade.
serán previsíbeis .
D
daqrn non é moi sólida.

Carlos. Villanuéva

COMAMOR
A experiencia .vietnamita
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Exposición antolóxica do artista goianés na Sá ge Exposicións doCentro Cultural Cai:x;a
Vigo . ..A.berta des_de o 7 de Setembro.
·

A GALIZA...
MANEL ZEBRAL

•

anúricia o-contido: unha reco- .
Número 6 da "Revista· Iñdepilación de textos para ás
pendent9 Popular" , Coiote edi-_
amantas e amantes deste matadapola A.C. Talerapi e subravilloso planeta, e os se.res
-v~ricionada pala Casa da Xl:l~ nel habitamos . .
~tude viguésa Comic, artigas, mformacións alternativas,
• Matrícula ria .
nunha edición bastante coidaEs cola de Idiomas :
da. Son - 44 páxinas, cunha
bicolor que inclue o
Na Escoia Oficial de Idiomas · pomada
précio en escudos para introde Vigo está aberta á matncuducirse t.a mén no mercdo ,porla para galega, 1nglés, alemán· . tugués. Os interesados poden
e francés. Para o.s aprobados
en Xuño pecha o 7 de Setem- · escreber á R/López de Neira·
22-1° B- Vigo .
bro. Para os aprobados en Se/
tembro están hatJilitadbs 10 e
FaladeiÍa
. 11 · de Sete.mbro, e para ·os
Con este titulo. o colectivo . "Iralumnos libres 12 e 13 de Serpariciños da Fala" de Pontea- ·
tembro. Para. qu~n· se matricureas edita un boletín de 8 pálen por primeira·vez a solicituxinas, cuxo eixo central e
. de de praza pecha 10 de Seurlha: entrevista con Mariario tembro e a formalización de
Abalo e que inclue poemas,
matrícula será o -17,18 e 19 de
inforrnacións sobre insumisión
Setembro.
e a normativa lingüística.. O
A Escala de Idiomas viguesa ¡ colectivo está domiciliado en
está na Praza da Princesa s/n. ·
DaÍio Bugallal, 21, Pbnteareas.

•
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DELEGADO

ENRIQUE MAGDALENA VILA .
VELÁZQUEZ ·MORENO, 34-1 ° - TELF.: {986)'22 54 98
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CON E"STES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE
O SEU VEHICULO E A SUA ,V IVENDA

-·······-:·~
FORO

SEAT VW
Ibiza; Málaga, Ritmo, Ronda. 124. 131 .. 38.490
VW GOlf ................................................ 44.757
VW Polo .. ,.... : ................... .. :....... .......... 38.490
CITROEN
- AX TRE, BX-14, GS. Visa 11-Super ... :.. , 38':490
CX, BX~ 1'9, Visa diese! ·····:.:··········· ······· 44.757
RENAULT
Super 5 ::...
........................ 35 .2 10
R-9, R-11 .......... ................................... 38.490
R-21, R-11 GTD. R-18 .............. ........ ... 44 .7 57

Fiesta 1.1 .. . ... ... ... .. ..
... . ... ... .. 31.532
Fiesta 1.3, Escort, Taunus-1600 ......... . ·34.Q56
Escort-1600, Orión-diese!, Sierra ... ..... 39.992..._
PEUGEOT-TALBOT.
Peugeot-205, 404, Talbot-150 ......... .... 38.490
Peugeot-309
.... ... :: .............. 44.757
Peugeot-305 ................... .. .................... 38.490
OPEL
Corsa-TA, Kadett 1.3, Record 1.5 ..: .... 38.490
Corsa-O, Kadett-0 .... :...... :........... ... ..._ 44.757

E ADEMAIS COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA
DE ASISTENCIA EN VIAXE POR_SOIO 2.110 PTA. ANUA•S 1

PRESTAMOS SERVICIO EN TODA .GALIZA .

...
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A SITUACIÓN DA PRENSA CATALANA ·
1

ción. A ,actual coxuntura ·fai que moitos·di- e de tantas outras; non se actuou politicaJOAN VALL 1 CLARA
g~n. que este
uñ plantexamento dema- . ~ente sobre a_oferta e se conseguiu reo.·
emo q1,.1e o interesante e necesário . goX1?0 e defendan que a língua non é nen rientar a. demanda?
.. Que n,o~ nos veñan, entón,·co~ pµñetas
_debate que ser:nella ·qu_e o mundo ,medida nen termómetro para a liberdade
de· información.
·
·
ecqnomrc1s~as; que do que realmente se
_ ·dos meios de comunicación está
abocado a viver nestes primeiros compaPens_
o que están confundidos. · a-l1e trata cando talamos de prensa é de non
ses da década dos noventa obvia, máis saian como cerrotas as ofertas de produc- descolonizar o país. Actµar sobre a oferta
unha vez; a cuestión máis tras.cendental tos xornalísticos. nqn cataláns non é preo- e descobrer que a demanda adecúase se
para a liberdade de información no noso cupante nen mao. E consecuéricia dún di- a oferta é competitiva, como se adecuou
país: a língua. Xa sei que profisionais de . reito. lexítimo, _a litierdade de prensa. O nas comarcas xironinas, seria dar unha ferecoñ~cido prestíxio . e solyencia -que · que 11:icomoda do caso é que o exercício · rramenta .- demasiado importante para suescreben· os seus artigos- periodísticos en de~!e di.reito, tal como é práctica no noso · perar a situación de diglósia en que sobreespañol- teñen dita que as línguas son - _
pais, faino e~trar en' ~?.ri~~ito '?º di_rei!o á vive o catalán.
Dunha banda, a burguesía catalana
elementos de comunicaéión ·e non teñen . llberd.~d~. de informac1on. o c1dadan ,non
sexo. Eu non estou en absoluto de acor- . lle sat1sfa1 .se aquela non lle-chega na lín- móstrase totalmente incapaz de entrar
neste sector de produción con propostas
do. Como tamén lles ·teño lido: "é a língua, gua que lle é própria. ·
de
empresas modernas e competitivas.
e· non a orixe, o que determina a literatura"
í?igan 9_que digan, portanto, p~nso' que
E o exemplo seméllanos perfeitamente ex- é,l· hngua ~medida e_!ermómetro. Engada- Chegou, na maioria dos casos a sacar
trapolábel. Asi comó non hai literatura ca- mos 0 brillante qammo que TV3 e· Catalu- adiante p_r_o-:cectos: claramente 'poi íticos,
talana en español, tamén non hai prensa nya. R~c;jio. e~tá~· facendo no campo dos como o d1arro Avw, a grande oportunidad~ perdida. ,E non .se perdeu, digan que
catalana en español. Hai, iso ·si, prensa audiov1sua1s; a mteres~ntísima aportación
~rgan, p~la hngua. Perdeuse, como posteespañola, impresa en Cataluña. Es~ que- da prensa comarcal e dados estádísticos
riormente o Dfari de Barcelona, porque lle
remos ser magnánimos ou queremos apli- que demostran que un diário nacional cacar a pru_
déncia do mal nomeado seny ca- talán non se~ia rendábel neste .momento e colocaron un· perdigón en cada asa. Nunha, o da supeditación dos intereses polítit?lán, podemos convir e estabelecer un q~e .:teria ~ific~,ldades para conseguir os
cos
dun partido determinadcr; e noutra, o
subgrupo de prensa espáñola feíta en Ca- rnve1s .de dtfusron dos españois.
· duns modelos periodísticos ancorados na
talunya. A vaca ñon dá para máis, ·que xa.
Discrepo tan abertamente de~tes tópisua conceición.
é bastante é demasiado. Sexa feíta, im- cos, p'or outra banda tan enraizados na
. Fa~endo _as beira~ ,á burguesia, os profipresa ou só distibuida, a prensa.española clEJse periodística do país, que amiudo o
s1onais da 1nformacron protagonizaron un
vende diariamente máis de 500.000 exem- - desánimo me leva a pensar que-enfrentaconstante, masivo e escandaloso éxodo
piares no ·naso país, segundo os últimos los_é pegar .no ar: non hai director do Punt
cara á españolización. Como podían resisdados de OJO. A prensa diária catalana . -Diari -e eu fago o ·s_éptimo nestes dous
tirse,. visto. o desolador panorama nacio- .
non chega nen a unha sexta parte · desta anos qe existéncia do diário- que poda
n~I, ª? ofertas de soldo, difusión e profidifusión. E se incluísemos os diários de- lembrar unha entrevista na cal non lle tes1ona~1d_ade que lles vi~an dos proxectos
p0rtivbs a proporción subiria até situarse ñan perguntado pdlas _supostas condi:. . espanrns? Non o fixeron- tamén asi os
na relación 1 a 8.
· cións especiais que permi.tiron ás com.ar- . cantantes, os escritores e os actores? Por
É normal esta situación.?
ca~ xironianas o que . no_n fbi posíbel no - _que habían de clamar eles no deserto?
Rotundamente, non. Penso que estes p~_r~ , a. su¡:;>remacia nos quiosqués. dun
· -E por se tanto pragmatismo non os -audaqos definen un marco suficiente para d1arro catalan. Estas supostas condicións
toxustifícaba abando os políticos da depermitir manter que non se acadaron os . especiais nón existen, ou cando menos
rl]O~rá<?ia_, a nova administración catalana,
mínimos que nun país democrático nos , non ·son definitivas. Á teridéncia a· consi~
acabananlles de dar lexitimación moral.
permjtirian talar de liberdade de informa- <;lerar Girona comu a reserva índia do ca·Non lle interésou nunca, ao Governo da
~ ·
·
talán é unha pata mais das que sustentan
Generalitat, reordenar a oferta. Ou non o
91~QLVE.R.
o discurso tópico do cal fálava antes. Un
demostrou coas suas accións. Pódese ardiscurso que, lamentabelmente fü<O fortu~
· na porque tranquiliza· as condiéncias de . guir ·un motivo de prudéncia porque no
momento que cómenzan a governar estatodos aqueles que, por obra ou omisión
ba moi ·desprestixiada a intervención dos
com0 dician os vellos -catecismos, so~
poderes públicos na prensa e, de feito, o
responsábeis -da actual situación. Un disEstado central estaba discutindo o descur~o que léxitima e resta· capacidade de
mantelamento da Prensa del Movimento
.escandalo ao anúncio de que dous diários
e,spañois máis estan xestándose en Bar-· reconvertida en Medios de Comunicació~
exércifo norteamericano · .no
Social del Estado. Porén, baixo 'esa formaLas Notícias e El Observador. Un
celona:
Golto· está repleto de mullelidade --discutíbel atendendo á situación
discurso que permite, en nome do néce- ces, mulleres· con metralladodo ·noso país- ., agáchase o verdadeiro
, ~ário ·pluralismo e da indispensábel liberra, mulleres comal')dante, mulleres
int~~ese demost~ado por Convergencia i
dade de prensa, abrazar o novo atentado
. ·
,
conducindo jeeps...
(
De súpeto todos _adquiriron urí re~ liber~8:de de ·i~f.orm~ción que perpetran · Urno: que o partido controle diários. E os
resultados foron nefastos. Non só carreindustna1s, profrs1ona1s e políticos catapentino e inusual interese polo femigaron de chumbo, como dicia, os proxec~ns, que dos tres estamentos hai, empenismo, pala crítica ao ~machismo das
tos en. catalán, optaron vérgoñosamente
n~dos nos dous proxectos.
(
leis islámicas etc. Cando ·se fala dos por escandalosos modelos ·bilinguistas e
paises árabes todos os falócratas ·d o
_ Apélase, xa o sei, á sociedade de libre
império mencionan con agudeza o
mercado n~· que vivimos e que consagra · abo~aron propostas españolas. Como
cortina de fume que tape tanta incoerénvelo. Xa sucedera tras a revolución
a Constitución . do Estado. Nese ·marco
c~~· ,propuxéroñnos os tillos da Corpora_
~
irani.
por tanto, é a demanda a que modela ~
c1on Catalana de Rádio e Televisión, basi. Trátase ·de vendernos o perfil prooferta e quérennos facer creer que non hai
camente TV3 e· Catalunya Radio. Un outro
gre dese exército de analfabetos, aroferta en catalán porque non hat demancamelo, non nos enganemos, porque remados de coca-cóla e metralla até os
da. E isa é, permitídeme_a expresión; unha
produciron os problemas ~e control polítidentes.
·o
mentira apodrecida. En cantos sectores
(pasa á ·páxlna 23)
de produdón do país_e do Estado; destas
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ada vez que desde os bancos
do poder repasan o presente
.
de indicativo do verbo modernizar é que algunha privatización ven
de camiñct. Non digas público, cooperativo, sindical, en man comun,
asambleário ou reunido, palabras vanas. En troques di privado, adxudicado, contratado, concedido , canonizado.
Os servícios mancomunados son
unha reliquia do pasado e o próprio
nome de concello, que non significa
outra cousa que reunión, non está no
diccionário da modernidade. Reunirse para que? Non ten cada votante
un televisor para seguir desde o seu
nicho as reunións dos que deciden
por delegación? Hai cen anos había
concellos abertos e os cargos elexíanse en asetnblea.
Hoxe, en concellos que gastan
quince mil millóns ao ano, a modernidade é a xestión eficaz, e non a discusión. A xestión eficaz é dos especialistas, sempre contratados por sociedades privadas propriedade dunha trans-nacional que xa leva canta
de discutir o que será mellar para
cada concello :
Un traballador contratado, a ser
posíbel por non máis dun mes, é
coma un arco voltaico que queima no
traballo o mellor da sua atención sobre todo porque vive baixo a espada
de Damocles da re-contratación. Un
funcionário público vai conformando
a sua arquitectura ósea á forma dun, ha silla e as suas poténcias intelectuais á canta atrás do computador da
entrada.
Os alcaldes da modernidade e do
progreso deberian dar exemplo e
contratarse por meses a unha transnacional norteamericana. Non están
atentos, ou terian escoitado ao Semprún Maura que ven de proclamar as
exceléncias do intelectual desorganiZi;ldor e non .orgánico, alleo a clases
e intéreses soclais. El é un intelectual
orgánico que vai todas as mañáns a
un despacho público en Madrid para
organizar culturas ministerialmente, a
conta dos fondos do Estado. Pero
non mira o dia en que se poda alugar
por horas a un consórcio privado.
Queagon~.
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