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CARBALLEIRA QE SAN xusTO:UN_ DOS-MúLTIP.LES ~ÓNFLITÓS
<i'.,1.·ri :~, E ENFRENTAN AO CLERO COS.VICINOS POLA POSESION DAS·TERRAS ·

Fraga·cede ante
Cosculluela no
pla_n de autovias

'~A GUERRA DOS IGREXÁRIOS

O acorde Fraga~Cosculluela

·.o rexisto das suas posesións por parte da lgtexa enfrenta, _en nu~erosas ocasións,

~~~~~~¡~:,.~~~c~~f~ªn

ªº el.ero cos viciños ao. non estar clara a propriedade, pero, nol:Jtros casos,

"autovias galegas" para o ano

· ··as fregu~ses nen se intei·ran- ao ser a lgrexa' Católica unhá entida.9 e de direito público. , ~;;~ t~iig~e~~n¡~~~sc~r:n~~n
Son rnoitos os millón$ que están·en·xogo. E11 dous.anos xa non.haberá volta atrás. · - ~~fa~6;,en:g~~i~~~t~n~~eFraga
e Felipe González polo que o
Presidente da Xunta
abandonaba a sua posición
de reclamar as autovias para
antes .da entrada en vigor da
Acta Unica. ·
(Páx. 5)

Unha
multinacional
francesa compra .
Larsa cun crédito
do govemo
español
As empresas leiteiras
españolas, que pularon pala
desaparición de Larsa,
er-icóntranse agora
tremendamente irritadas pola
atitude do Govemo central de
concederlle un crédito de
1.200 millóns de pesetas á
Unión Leiteira Normanda para
que se faga co 30 por cento.
(Páx. 9)

~

Marta Hamecker:
V. 'O~ capltaiistas
usan o marxismo.
para frear
á esquerda'
Chilena, investigadora marxista,
discipula de Althusser, Marta
Harnecker foi autora moi
difundida nos anos da transición
política
Declara non ser
dogmática, pésie a que as suas
obras "fosen utilizadas moitas
· veces desta forma". Vive desde
hai anos en Cuba e nésta
entrevista analisa o marxismo e
a labor da e~querda á luz das
convulsións actuais.
(Páx. 12-13)
1

O PSOE, única
forza que non
apoia ao sector lácteo·
A tractorada contra a
reconversi6n agrária obtivo xa
un resonante éxito-antes de
celebrarse ao contar co apoio
de ·dúcias de miles de labregos,
conseguir que os sindicatos
· estatais se sumasen a ·
reivindicación galega e que o ·
Conselleiro fixese suas as
reclamacións dos gadeiros ·para
apresentarll'as ao Ministro . ·
Romero.
· (Páx. 9)

.

. 1·

Dentro de dous -anos as igrexas d~berán autofinanciaffie

e· clero.
enfrentados
.

ViCiños
'

.

pola posesión das térras
. ALFONSO

E1Ri-~c1sco CARBALLO

É ·unha guerra de·intereses ªntre a lgrexa Católica e os viciños. A Carballeira de San Xusto ou os montes
·de Lariñrrsó son ·os casos mái.s·publicitados, pe~o os enfrentamentos son numerosos. Trátase
de.delimitar unhas posesións das que.non existe, a maiorja das veces, constáncia escrita. Operacións
de moitos millóns de pesetas misturadas con valores sentimentais.
Até agora
a lgrexa Católica
tiña asegurado ·
o seu financiamento ·
polo Estado españoli pero,
dentro·de dous anos, terá
que autofinanciarse. Está
Eircunstáncia levou a que.

•

·as dióceses tenten pór en ,,..enfrentamentos entre o
·Clero e os viciños -que,
claro cales son as suas
case sempre, se
propriedades. A falta de
radicalizan misturando
constáncia escrita; pero
diversoselementos nas
.tamén un ha tradición
reivindicadóns e alterando
parroquial que confunde
a convivéncia dos
bens da- lgrexa cos bens
viciñais, leva. a numerosos fregueses. Asi', existen

poblemas cando o bispado
se quer ·apropiar de terras
que non son suas, pero
tamén cando quer vender
propriedades de seu, pois
os viciños
consideran que
son de todos.

ENFRENTAM.E·NTOS 'TARDIOS.
•

1

•

•

,,

os tradicionais. Urxe axustar ás necesidades "parróquia" inda non ten conseguido os .
O q·ue son as folgas na sociedad~
. mínimos direitos para actuar como tal; eis
actuais·os
plans de consfrución e a
cápitalista, son as rebelións .dos vasalos un traballo a facer polos viciños. Os montes ·
organización territorial. A consulta aos
contra os señores no feuqalismo: algo
viciñais
teñen que ser delimitados e moitos
car:iles
regulados
para
viciños
precisa
de
inevitábel na dinámica social. Como ·
lugares parróquias están abandonando.
evitar a irrupción de "sempre posíbeis ·
clasificar os enfrentamentos e algueiradas
esa urxéncia que só ven cando saltan eStes
tan frecuentes na Galiza actual entre viciños escamoteadores". Un diálogo sen regular
_acaba en desputa e.segue en tumulto . . ·
momentos conflitivos. Os concellos
e governos rnunicipais, entre fregúeses e
Hoxe están en primeira fileira. os contlitos - deberían ser os primeiros en dinamizar as
abades? Hobswan encadraríaos entre as
.sociorrelixiosos dos viciños de·Larin, de San . formas organi.zativas dos viciños para lograr.
"formas primitivas" de protesta soc.ial.
· Xurxo de Sacos, .etc ..con seus cregos ou co
tales fins; pero abundan os Concellos
Primitivas porque .non obedecen a
urbanos que son os primeiros en arrebatar
.
bispado
correspondente.
A
raíz
deses
enfrentamehtos de clase nen· se moven
os bens viciñais e despoxar os "seus
conflitos é o rexistro de ben a favor das
dentro de parámetros regu1ados
proprietários históricos". - .
parróquias como entes eclesiásticos, bens
democtaticamente.
A Galiza contemporánea, a trancas qe
A lgrexa Católica galega anda .a delimitar· ' que utilizaban o$ viciños e que "apar~cian
as suas propriedades para autofinanciarse, .como viciñais en man comun". A fornía "ás moitas necesidades, precisa dunha
"ordenación territorial" coa máxima ·
por· que os seus dirjxen,tes non estabeleceri agachadas" de rexistar tales 'bens pota
urxéncia; precisa superar os vellos marcos
lgrexa, sen publicidade sen títulos
·
normas de diálogo ·dentro da sua
cor:nunidade para· que os fieis opinen neses acreditativos, é paradóxica; .a mesma lgrexa da história de alianzas lgrexa-Estado que
deberia. superar·tales privilé~ios que
confundía propriedades e misturaba .
procedimentos? Haberia asi unha certa .
intereses. O relixioso ten os seus límites e
"publicidade" tan necesária e 'que a léi civil conlevan prepoténcia.
.ámbj'\os, o civil marcha ben cando a sua
· Pola parte dos viciños taníén é preciso
non lles esixe estrañamente.
laicidade é vi~íbel e nítida.
O
articular camifíos de información e de
Os gÓvernos munidpais vense con
A11'081. DUA.
·diálogo regulado~ A entidade civil da
poderes e con recursos máis' amplos que

e

"Os conflitos que ternos polas
terras son moitos, cada día máis,
até o ponto de que agora xa non
nos asusta sair na prensa porque
os pleitos danse decote" , afirmaba Manuel Vareta, membro do
Instituto para a Sustentación do
Clero da diócese de Compostela. Para este representante do
arcebispado a lgrexa "ten direito,
como todo filio de viciño, a velar
poi as suas propriedades". Pero
os conflitos aparecen cando non
está clara, ou documentada, a
pertenza das terras, por máis
que Manuel Var~la considere que
"sempre acorre o mesmo cando
chegan as eleicións municipais".
A peculiar e trasnoitada condición da lgrexa como entidade de
direito público nun estado supostamente laico, leva a .que
esta institución poda, por si, rexistar propriedades só con certificaren os seus órgaos a posesión. Actua neste caso como os
cóncellos, deputaeións ou, mesmo, ·O próprio Estado. Pero exis-

'~- MAIORIA DAS
VECES os VICIÑ-=-osNEN SE INTEIRAN-DE
QUE AS TERRAS
ESTAN REXISTADAS'.

/~

'fit CONDICION DA
,IGREXA. COMO
'v
ENTIDADE DE DIREITO
PUBLICO
PERMÍT~E~L-LE
_ _ __
REXISTAR TERRAS
SEN DOCUMENTOS
PROBATÓRIOS E SEN
QUE SAIAN=---.:..A-=----EXPOSICIÓN
PÚBLICA'

.~....

---,....__...--

te, nestes casos, unha agravante
posto que non necesitan facer
unha exposición pública na que
se poderian apresentar os pertinentes recursos.
lsto fai que, na maioria das
ocasións, os viciños non se inteiren do rexisto das propriedades.
Cando queiran protestar xa levarán transcorridos os dous anos
preceptivos para poderen facelo,
por máis que o rexisto sexa público. Pero, quen vai ao rexisto?
Para un portavoz do bispado
de Lugo o critério a seguir é o de
que "sempre que non estexan
escritas, a lgrexa é a proprietária". "Seria como un título negativo", afirma. Pero recoñece que
esta condición só é aplicábel
"cando son casas reitorais ou
prédios unidos a elas, no caso
de ser unha finca separada ten
que constar que as traballou directamente o crego. Para acreditar que son da lgrexa desde tempos imemoriais estas deben estar traballadas polo crego."

~ AS TERRAS NON
ESTÁNJNSCRITAS.
PERTENECEN AOS
VICIÑOS'
As distintas desamortizacións,
comezadas no século XIX e rematadas con Afonso XII, deixáronlle á lgrexa aquelas fincas pegadas á casa reitoral, por máis
que, logo, certos cristianos influintes lle donasen propriedades
que eles compraran na desamortización. Coa desamortización as
propriedades, se non son ao
lado da casa reitoral, debían
quedar inscritas, polo que, segundo especialistas consultados
por A NOSA TERRA, "se estas
propriedades están lonxe da
casa do cura e non están inscritas non poden pertencer á lgrexa: de pertencer anteriormente
serian desamortizadas, de donarllas despois, tamén aparecerían consignadas".
Para dirimir estes pleitos recórrese en moitas ocasións ao Catastro do Marqués de Ensenada
no que veñen reflexadas as distintas propriedades ainda que, ás
veces, este non recolle tampbuco a propriedade.

Protesta dos vlclfios de A Florida. En primelro termo o te"" en disputa

q~en terán que dilucidar a propnedade. Este pleito vai marcar
un pouco a pauta que seguirán
os tribunais nestes litíxios.
No Santuário dos Milagres, en
Maceda, tamén existiu un litíxio
en1re a lgrexa e os viciños xa a
fins do século XIX. Os clérigos
d~ santuário reclamaban a propnedade de 200 varas medidas
ao arredor das catro paredes do
templo afirmando que tora unha
donación do Conde de Monterrei
no século XVII. Os viciños opuxáronse a tal pretensión por non
existir nada escrito e o xulgado
de Allariz sobreseiu a demanda
da lgrexa. Ainda asi, os viciños,
ao desafectar o monte deixáronlle estes terreas en uso aos monxes. Hoxe existe outro conflito
porque os monxes pretendían terras máis alá desas duascentas
varas. Os viciños opuxéronse e
son eles quen cobran os aparcamentos dos coches nos dias de
romaria e tamén os postas dos
feirantes.
Un pleito semellante está planteado en Bértola e outro en Rus
{Carballo). Tamén en A Lama,
Augasantas e Viascón hai problemas semellantes.
No Monte Faro (Chantada) tamén o anterior crego de Requeixo pretendeu facerse co monte
ao arredor da capela, facendo,
ademais, unha edificación que lle
foi paralisada. Os viciños, neste
caso, apresentaron os lindes .do
monte recollidos no catastro, no
que non constaba que a lgrexa
tivese posesión algunha.

Nesta mesma fregue§iaos viciños perderon o contencioso
cando quixeron impe0ir a venda
do Prado do Cura. T~veron que
darse por vencidos ao cerciorarse de que era proprieda~e da
lgrexa con todas as da leí, polo
que füian pouco que ·facer, máis

Os casos máis sonados

/

Un dos primeiros casos, e dos
máis sonados, dos conflitos bispado-viciños pola posesión de
montes viciñais deuse o ano pasado en Larin, no concello de Arteixo. Neste caso o lnstit1,1to de
Sustentación do Clero da diócese compostelana, vendeu un
monte que os viciños consideraban seus. Cando se deron conta
xa se produciran duas. vendas e,
por máis que, neste caso, o crego se puxese ao lado dos viciños, agora serán os tribunais

''Q UE OS FEGRESES
SUFRAGUEN AS
OBRAS OU COMPREN
AS PARCELAS NON
QUER DICER QUE
SEXAN DASUA
PROPRIEDADE.
SENON\ DA IGREXA'
1

Montes de viciños,
unha propriedade ameazada
"A

existéncia de "montes" de
ficar debidamente éstes monaproveitamento comun polos - tes; deberían ser públicos, ou
veciños dun lugar ou _dunha
sexf;l do Estado, ou dos muni"parróquia" está comprobado
cípios. Se non, serian de partixa na ldade Média. A orixe
culares. Se eran públicos tiñan
desta posesión é discutida.
que ser sometidos á "desaPara uns foi o sistema foral.
mortización"; se eran de entiOpinión hoxe rexeitada. Para
dades xurídicas como a lgreoutros ten orixe prerromana;
xa, tamén. Se particulares,
·
serian unha forma de proprienon.
dade "xermánica" ou de famíDe feit~ desde 1859-, 0 Eslias. Outros pensan que son de
tado intentou unha clasificaorixe romana: co-propriedade
ción de todos 05 montes colectivos da Galiza. Uns do Esde vários. En todo caso son
unha propriedade colectiva
tado outros dos Municípios.
os clasificados do Estado, fosempre codiciada polos poderosos.
ron vendidos maiorrnente.
A Monarquía Católica, nos
Afectoulle a moi poucos. Os
ss. XVIII, interviña nestes monrestantes sofreron unha longa ·
tes para garantir a provisión de
etapa de ameazas. Moitos mumadeira para os navios. Tiña
nicípios ocultaron a realidade
que protexer tanto as "devedos montes viciñais para evitasas" reais como o bosque de
ren a sua venda. Outms clasificarballo. Os Ilustrados, como
cáronos ben como "de proLabrada, prestaron atención a
pios", ben como comunais.
Polos primeiros recebian os
estes montes colectivos para
procurarlles máis rentabilidaconcellos algun censo, po·los
de. Coa chegada do "liberalissegundos nada. Os viciños serna" e da reestruturación admiguian obtendo do monte os
nistrativa da Galiza o réxime
benefícios de sempre: pasto,
leña, estrome, estivadas.
comunal dos povos viuse integrado nos municípios. As leis En 1863 deuse unha lei de
do Estado non souberon clasimontes po'la que eran os muni-

cípios os responsábeis deses
montes. As vendas, apropriación, etc., foron constantes ata
1936. En 1941 a Forestal emprendeu unha ampla r-epovoación en consórcio cos municípios. Algunha resisténcia veciñal existiu .. Por fin, en 1957
deuse unha lei substitutória da
de 1863. Recoñecia a existéncia de montes viciñais proprie-.
dade privada dos veciños. A lei
de 1968 chama a estes montes
"viciñais en man comun". A
palabra "montes comunais"
queda reservada .para montes
propriedade dos Concellos e
de utilización dos habitantes.
Unha lei estatal de 1980, na
mesma liña que a de 1968, trata destes montes, pero vincula
a sua utilización de forma ambígua· aos Concellos. Por fin,
·en 1989, o Parlamento da Galiza aproba unha lei a aplicar na
que se resalta a propriedade
privada dos viciños e a intervención asesora e subsidia!
dos Concellos. Está por verse
a sua aplicación, porque novas
ameazas surxen desde a multinacionais e desde entidades
poderosas. ·
o

Ás propriedades eclesiástica e viciñal
Na mentalidade de moitos galegas está a convicción de
que casas, capelas, fincas,
etc. da "partóquia" son "deles". Din, "iso é noso". Hai
nesa linguaxe unha afirmación
respeitábel: eles son membros dunha comunid.ade relixiosa e as propriedades desa
comunidade, dalgunha maneira, son de todos os membros.
A afirmación, no ámbito social, é válida; no ámbito xurídico, non. O direito estabelece quen é o proprietário legal
e quen é o usufrutuário; estabelece as condicións do uso
desa propriedade, etc.
Na actualidade legal tanto
eclesiástica como civil, as

"reitorais", bens inmóbeis en
xeral, e particularmente os
templos parroquiais ou capelas son propriedade xur,ídica
da lgrexa Católica. Dependen,
lo~o, nun ou doutro grau, do
parroco, do bispo e mesmo
d~· Santa Sede, segundo o
seu valor e segundo as leis da
administración da lgrexa. O
Estado recoñece este direito
eclesiástico.
· Porque uns viciños dea11,
adquiran, merquen, etc., para
eses templos ou reitorais, 11on
por iso tales viciños, por moi
membros que sexan da igrexa, son proprietários dese in- .
moble.

A confusión entre propriedade xurídica e os servícios
comuns a que está destinada
e mesmo as abrigas na admi..:
nistración e no uso de tales
bens, leva a erras e a conflitos. A propriedade eclesiástica ten as suas leis, o seú
modo de administrarse. Parece que debería "democratizarse máis". En todo caso, sempre e· unicamente os fieis da
lgrexa son quen para participar nesa administración. Os
restantes cidadáns poden criticar o que coñezan e observen. pero non considerarse
participantes dunha institución que se negan a aceitar ·
como membros.
o -

que enfrentarse ao crego e pedir
a sua marcha.

As propriedades da lgrexa
con cartos dos viciños
A confusión dos viciños e fregueses ao estimárense p~rtícipes na
propriedade das reitorais, das
capelas e dos templos, mesmamente ainda que os construisen,
arranxasen ou donasen, leva tamén a numerosos . pleitos e con.., ·
- tenciosos .entre o clero e os parroquianos.

'fi.. IGREXA DEBERA
AUTOFINANCIARSE
NO PRAZO DE DOUS
ANOS POLO QUE DEU
·oRDEDE
INVENTARIAR AS

-suAs

PROPRIEDADES'
Caso sonado é o da parróquia
da Florida
Vigo, onde os viciños reclaman a propriedade
duns terreas que eles compraron
para facer un templo e un coléxio, entre outras instalacións.
Acusan ao crego de poñer seis
parcelas a0 seu nome e de pechar o coléxio para venderlle a
parcela a unha urbanizadpra. O
conflito xa leva latente un ano e
cada vez as posicións · están
máis enfrentadas acusando ao
párroco Miguel Martínez de contratar' matons a soldo para que
Asamblea na carballeira de San Xusto
se enfrente ao fregueses.
Manuel Varela, do arcebispado
de Compostela, pensa que a negativa dos viciños a que se vendan as casas reitorais ven dada
porque estes eren "que se vendemos a casa reitoral nunca
máis van ter cura, polo que ternos que andar con moito tente .
para non criar conflitos".
No bispado de Lugo tamén re- As multitudinárias
coñecen que "tivemos que re- asembleas, as· retencións nunciar a vender algunha casa do crego, e as pancartás
ante a oposición dos viciños e, colocadas na estrada, son
agora, só vendemos aproveitanos signos externos dun
do a oportunidade".
Os critérios que seguen no ar- enfrentamento entre o
cebispado de Compostela é que bispado, persoalizado no
se se vende "é para investir na crego, e os viciños de San
própria parroquial ou para soster Xurxo de Sacos, por duas
ao clero".
carballeiras, a famosa de
Manuel Varela recoñece que a
San
Xusto e a de Lixó, en
diócese compostelana ten moi- ·
tas propriedades e moi apetecí- total 51 mil metros
beis". Unha idea desta extensión - cadrados, que a lgrexa
pode dala o que a Telefónica so- rexistou como seus e que
licitoulles neste mes permiso os-viciños consideran dá
para pasar o seu tendido por 50
posesións. Afirma tamén_o repre- suá propriedade.
sentante do arcebispado que
"ternos moitas e boas ofertas Carballeira de San Xustol Carbapara vender, pero, como pasa 1/eira enramada/, naque/a carbacos baixos da rua Santiago de 1/eiriña/, perdin a miña rapaza.
Chile en Compostela, non os · Así rezaba a estrofa máis popular
irnos vender só que sexa absolu- da famosa cantiga que leva por
nome o primeiro verso. Co tem- .
tamente riecesário".
Para dentro de dous anos as po, a lgrexa impuxo oatra verigrexas deberán autofinanciarse. sión, na que enramada foi substiAsi, a Católica, que até agora se tuída por desramada e rap~
nutria das arcas do Estado, de- por naval/a, segundo afirman esberá buscar os seus próprios tudosos como o Crego da Caeimeios de subsisténcia. O novo ra. Foi un fenómeno semellante
Código Canónico, promulgado · ao acorrido con outras cantigas
en 1983, .estabelece a criación referidas a festas nas que versos
nas dióceses dos lntitutos de como rapaza que vai ali, ven coa
sustentación do Clero, que serán barriga inchada, foron mudados
os encarregados dos asuntos "en benefício ·da· culto".
Agora o litíxio non está na caneconómicos dese bispado. Estas
institucións, e coas perspectivas tiga, ainda que se recorre tamén
da autofinanciación, éomezaron - á tradición, pois o crego, Xosé
asi ~ a proceder ao re~isto e o Lorenzo, amparándose na prescrición imemorial, rexistou a
allearT1ento dos bens.
O representante do bispado nome da lgrexa esta carballeira
de Lugo afirmaba que "para po- e a próxima de Lixó .. En total 51
der vender, hai que ter rexistado mil metros cadrados.
antes". O primeiro tipo de confliOs viciños consideran que estos dase cando a lgrexa preten- tas propriedades perténcenlles.
de o que é dos viciños, o segun- Como primeiro argumento expodo cando os viciños eren que o ñen que a lgrexa, como recoñeque é da lgrexa tamén é seu, ce o Rexistador "carece de título
- ambos confunden a entidade pa- escrito algun", polo que, de ser
rroquial coa lgrexa parroquial. O sua, cando as desamortizacións

en

Crego e viciños enfrentados por 51 mil metros cadrados

6arballeira de San Xusto, carballeira desputada

·~

.
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ou a teria perdido ou teria que
estar escriturada a seu nome,
posta que as capelas non lle
quedou terreo de seu.

o que é legalmente e o que é
emocionalmente dos fregueses.

Comezan as desputas

perto de 500 asistentes o Domingo día 9 as reivindicacións básicas son "a expulsión do crego e
que as carballeiras voltP.n ao
pavo".
Os viciños pensan conseguir a
sua expulsión comparecendo todos os Domingos na misa en sinal de protesta. Esta atitude, a
dificuldade para separar a reivindicación das carballeiras co enf rentamento co crego, está a
criar malestar entre os próprios
fregueses, algo que a asocíación
de viciños Acividade, que é quen
leva o conflíto, pretende evitar,
ainda que a maioria considera
que o crego "o que pretende é
facer negócio".
Un dos viciños afirmaba na
asamblea que as carballeiras antes vallan pouco pero agora "coa
estrada, o balneário de águas
sulfurosas, as tontas que fixemos e a paisaxe que ten, o valor
é incalculábel".

A desputa comezou cando o crego vendeu oitocentas árbores da
carballeira de Lixó por 400 mil
'CANDO UN CREGO
pesetas. Os viciños denunciaron
feito por considerar que o
CORTOU CARBALLOS este
monte era seu e foron a un acto
NOS_ANOS 30, OS
de conciliación ao xulgado. Daquela o crego dixo que non os
V1CINOS
FiXÉ.....;;...R=...;O~NL_L_O_S_P_A_GA_R_ coñecia de nada. Días despois,
nunha asemblea celebrada na
capela, sacaria os zapatos e dixo
que estaba disposto a marcharse. Agora agárdase a senténcia
Tamén poñen como argumendo xulgado por esta tala.
to de peso como cando o crego
O mesmo crego, Xosé LorenXerardo de Lis, natural da frezo, tamén lle alugara a carballeiguesia, cortou os carballos nos
ra, nesta ocasión a de San Xusanos 30, os viciños llos fixeron
to,
aos Boys Scouts recebando
pagar.
como pago 85 mil pesetas, pero
os viciños non deixaron acampar
En canto ao uso afirmase que
aos exploradores.
tanto unha carballeira como outra foron imemorialmente dos viEn Setembro de 1989 os viciños escrebéronlle unha carta ao
ciños que escotaron a leña e .lebispo na que lle daban conta da
varon o gado a pacer a estes
montes.
tala das árbores. A carta foi conVICINOS PEDEN
testada no mes de Xaneiro seA lgrexa basea os seus arguguinte "con boas palabras". Afir..; A DEVOLUCIÓN DA
mentos nos estatutos da Contraman tamén que esa carta'foi "a CARBALLEIRA E A
ria dos Santos Xusto e Pastor, tique lle abriu os ollos para tentar EXPULSIÓN DO
tulares da-capela, que contempla
quedarse coas nasas propriedacomo un dos seus fins "engran- des".
CREGO'
decer a ermida e conservar a sua
Xa
cos
viciños
a
expectativa
e
carballéiFa" e como un dos meios
cada vez máis enfrentados co
para acadar os seus fins "o renPero os viciños talan tamén
dimento ou utilidade que poda crego "pala sua atitud~ de negociante, que non ten nada a ver
doutro valor, do valor sentimenproporcionar a carballeira procoa dun cristiano", souberon do
tal, de que estas paraxes son de
priedade do santuário", segundo
rexi&to
das duas carballeiras.
todos, con culto moi anterior á
se recolle nos estatutos aprobaAs culpas recaen tqdas ~obre
lgrexa Católica, "aquí dase a codos en 1916.
o crego, por mais que este afirnxunción entre a água coas suas
Pero estes mesmos estatutos me que recebeu orde do bispapropriedades curativas, a pedra
son esgrimidos ao seu favor po- do, algo que_negou o vicário nun
cos petroglifos e as árbores salos viciños,· que consideran á primeiro momento, pero que
gradas, os carballos", afirmaba
Contraria como- algo da parró- agora recoñece que existe unha
X. Carballo na asemblea dominiquia "que o crego desfixo cando circular para que a lgrexa contacal, porque, como di outra cantise lle foi das mans". Pola contra · bilice os seus próprios bens. O ga ... quen polo San Xusto viva/
a lgrexa considera que toda con~ - enfrentamento crego-viciños vai . a vida da sua romaxe/ xa ten dafraria e os seus ben lle perten- en aumento até o ponto despois bondo paisaxe/ que ateigue de
cen. Aparece así a diatriba entre de celebrarse unha asemblea de amor sua vida.
O
;

'Os

• Reclamán millares com.unicacións. a FEVE (Páx . .6) • Os .partidários do _
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O Pacto de Estado entre PP e PSOE deixaranos sen Autovias até o ano·2000

Fraga.abandona a .süa posic_
iórl .· de pédir as
·autovias para antes do 92 ·
,
1

.-

. O Ministro Gosculluela tamén
· ~firmaba antes da entrevista que .
traía "boas nbtícias". Daba a
· sensación d~ que todó estaba xa
amañado con anterioridade.
. Tanto M ..Fraga,como X. Guiña
afirmaron .que a decisión adoptada pola Xunta é pragmática, pero
sen dar expHcado porque até
·agora eran negativas ·estas mes-··
r'nas .datas e Galiza necesitaba
romper ci muro antes de 1993,
como dicia .o anúncio da COTOP.
~
.
As grácías dadas polo respon.,.
sábel de Ordenación do Território, que empeñara a sua palabra .
en defender a construción das
áutovias para antes da entrada
en vigor da acta única, ás forma.:.
cións nacionalistas polo respaldo
. preslado .ao Governo autonómico, querando facelos. partícipes
do acordo histórico acadado,
máis parecia unha burla.

.A.E.

O acordo FragaCosculluela polo que se
cria un pjan especial para
facer as "autovias galegas"
para o ano 1995 é
apresentado como un gran
triunfo de todos cando ·
obedece a un Pácto de
Estado, negociado entre
Fraga e Felipe González
polo que o Presidente da
Xunta abandonaba a sua
posición de reclamar as
autovias para antes da
~ntrada en vigor da Acta
lnica. Un pacto co que
pretenden quedar ben PP
e PSOE, pero que
perxudica gravemente á
Galiza. A publiciºade
institucional, a posición
parlamentária do governo,
a participación do PP na
Plataforma Cívica, foi unha
xogada de M. Fraga para
ter ao povo entretido~ xa
sabia cal ia ser o final.
Cada un pode ler o acordo de M.
Fraga co Ministro Sáenz de Cosculluela, polo que o Governo do tramo ·galega da Autovía do
central se compromete a que as Cantábrico, do que non tala para
autovias galegas estexan rema- nada o acorde co MOPU, igual-··
tadas no ano 1995, como queira. mente que das comunicacións
Populares e Socialistas apresén- con Portual, dous eixos fundatano como histórico, mentres mentais para o desenvolvimento
que nacionalistas e sindicatos da economía deste país.
Por outra banda non se aclara
mostran o seu rechazo, considerando a posibilidade de realiza- o prazo de execución do tramo'
A Coruña-Lugo e Vigo-Ourense.
ren mobilizacións.
A postura dos detractores do Estes tramos xa estaban previspacto baséase en verdades que tos no plan ponte 1992/93 e semella que se van incluir no conconsideran irrefutábeis.
A primeira é que o prazo fixa- xunto do chamado "Plan Espedo, a finais de 1995, significa que cial" que remata en 1995, o que
irnos estar sen unhas adecuadas suporia na realidade de 2 ou 3
comunicacións máis de dous anos de retraso destes tramos
anos desde que entre en vigor a da autovía
acta única europea, coa incidénEste acordo apresenta, adecia negativa que vai ter na nosa mais, sérias dúbidas de que se
economia. Pretenderán os Go- cumpran os prazos dados · xa
vernos ter rematada a reconver- que até 1994 non estarán contrasión agrária? A falta de boas co- . ta@s as ·obras, sempre que "non
municacións é un valioso aliado. houbese problemas nas expro- O acordo parlamentário e da Pla- priacións". Se tacemos memória
taforma Cívica que fixaba o pra- e nos acordamos dos acesos, tezo de·remate para os anos 1992- remos ·que lembrar que 20 anos
93 non era algo aleatório, senón despois ainda non están remataque nel se tiña en canta a aber- dos. Asi,'todo parece indicar que
tura das fronteiras comunitárias. para o ano 2000 ainda non ·estaO PP apoiaba estas datas e a rán realizadas a totalidade das
Xunta gastou millóns en publici- autovias Para daquelas xa se te, . dade para coocienciar á povoa- rán convocado 3 consultas ·eleic;;!ón da necesidade de que estas torais, a primeira ·en 1992, polo
vías rápidas rematasen antes de que os próximos Governos po199.3. Cal foi a causa de q~e- · o . den liberarse dos compromisos.
PP. cambiase de postura?
Pero o acordo é tan impreq,iso,
no que se coñece, q.1,Je non que- Solución salomónicc;i
da fixado o trazado das autovías, O pacto entre PP e PSOE o que
cuestión que no dóc.urnento con- buscaba era unha solución salo. xunto das forzas políticas econó- mónica e encortrárona coa apa. micas e sociais galegas conside- ricióri dun plan especial. O PP
rábase como de vital importán- pretende ·vender que arrancou a
cia.
,
data de 1995, para a entrega das
O Governo gálego esquece,
obras, ,saindo· d~ "prioridade do
por outra banda, a ·reivindicación ,. · Segundo Plan" onde se tiña pre-

·Convocatória e.te
mobilizacións

Un pacto de Estado entre Fra$1a .e González pospón a construción das
autovlas
·
.
·
.
.

visto realizar estas vias de comunicación.
O PSOE na Galiza, que funcionando como· sempre de simples
correa de transmisión, foi incapaz de facer nada a prol do interese da nosa-.nación, afirma que
no acordo impuxéronse as suas
teses pois os prazos fixados fo-,
ron os que en toqas as declafacións -e en todas. as entrevistas
e, ainda que en Madrid preten-.
den que non se apresente o
tema como unha ct:1e~tión de

vencedores e vencidos, os · socialistas, polo baixo, afirman que
Fraga xa estaba -de acordo eón
esta data, desde a entrevista con
Felipe González e que todo o·
que fixo até agora foi un paripé.
·, Esta opinión dun pacto anterior está apoiada pola. negativa
da Xunta a contestar ás declara. cións de Almunia. no Senado, ou
nas declaracións do ·Presidente
.da Xu_nta afirmanc:;to ao sair · da
Moncloa que tiña a sensación .de
que "non teremos que financiar
as autovias".

As formacións nacionalistas, que
non tiveron reparos en alinearse
co PP para reclamar as autovías,
consideran que o acordo lesiona
bs intereses ·galegas, estando
dispostos a seguir reclamando
as vias rápidas para 1993 "porque a data non é algo aleatório
senón unha necesidade para o
noso desenvolvimento coa aber. tura de fronteiras".
Xosé Guiña quixo salvar ·do
desaire aos seus aliados, informándolles ra.Pidamente do acor..;
do . e querando demostrar que
"as autovias-.fanse no prazo tenicamerite máis pronto, ainda que,
se cadra se poderian adiantar
seis meses".
O BNG rexeitou a· posición do
éonselleiro · afirmando que "si é
posibel tecnicamente a construción das autovías antes de 1'993,
pero o que pasa é que a Xunta non forzou a máquina e estivo a
xogar ·un papel .propagandístico".
Os nacionaJistas consideran
que sen a.sua atitude reivindicativa as autovías ainda se retrasa- :
rian máis, pero vense enganados
por un· PP que estivo utilizandó··
esta demanda de gran eco social
de xeito e forma totalmente eleitoralista.
Tamén CC.00. considera o ·
acordq negativo: sumándose ' as
protestas, mentres que as organizadións empresariais se aliriea. ron coa postura da Xunta.
·No Pleno partamentário no que
_se debatiu o tema das .autovías
os socialistas afirmaban que Felipe González e M. Fraga ch~ga
ran -xa a un acordo para construir
·as autovias galegas para 1995.
X. Guiña afirmaba que non .era
certo. Manuel Fraga calou. A alguns parecíanos ~locuente ese
siléncio , outras veces roto coa .
. palabra mentira. Desde aquelas· ·
dedicouse a xogar coas arelas e
a~ necesidades sociais, a xogar
aos ~egredos co povo galego. o
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Poderian qu~ar sen·traballo uns . 520 ferróviários

·•Os précios suben·'na ~a
liza tres veces máis. O Indi-

A supresión de servíciós-de F~E
.
proYoca unha reunión de alcaldes do Norte
perante a ·situación· plahteada.
Para este. colectivo a desaparidón qos servizos "repercutiria
negativamente no desenvolmimento sócio-económico dunha
Galiza desarticulada e dunha comarca, e da Mariña, totalmente
deficitária en comunicacións".
Nun comunicado editado estes ·últimos dias; Espreita esixe
das administracións autonómica
e estatal solucións para remediar
as deficiéncias do trar:isporte ferroviário galego, unha política firme para potenciar os. ferrocarris
· Na carta - xirada aos alcaldes,
do Norte, melloramento das vías
Eduardo Gutiérrez envía unha
xa. existentes e criación doutras
cÓpia de acordo plenário adopnovas-.
tado por unanimidade no GonceA xuizo deste colectivo non se ·
/lo de Ribadeo para que. o resto.
po_de· compartir o argumento de
dos Concellos.se sumen e adopsuprimir determinadas liñas porten unha· postura en termos paque ~on pouco utilizadas xa que
recidos. Máis adiante fala das . por escrito, o pasado 3 de XulJo,
11
se ao cidadán se lle ofertasen
reinvidicácións que · xa se plantanto á Administración coma a lnterpetaci~ns
uns servizos máis eficaces, está
FEVE demandando información
tearan noutras reunións de Alcalante do qué aquela eran só ru- Pola sua ·t:>anda, o qeputado do claro que utilizária moito máis o
des do Norte entre as que estamores sen que até agora se red- BNG. por Lugo, .Alberte Rodrí- tren".
ban á mellara dos servizos do feSegundo os últimos dados das
rrocarriJ de via estreita.- "Non só
bise resposta algunha. Ante esta guez Feixoo, con data do 24 de
situación o concello en pleno X'ullo 'formulou á mesa do Parla- negociacións que veñen mantennon se melloraron· as liña~;, senón
aprobou unha moción do BNG mento Galega unha preguntar~ do a Administración, Renfe e
que· xa é fidedigna a supre.sión
que con data do 5 de Setembro ferindo-se á problemática de Feve, a supresión das liñas acadalgunha delas e teme-se que
sexa un pr,imeiro paso para. a su-· 'pedia dirjxir-se ao ministério de ·FEVE e á redución de servizos en rrexaria un recorte da plantilla de
transportes e á presidéncia de virtude dunha "mal chamada bai- Feve de aproximadamente un
presión definitiva dalguns serv.izos deixando reducida a aétivi-· Feve solicitando a restitución dé · xa responsabilidade". O deputa- 20% (uns 520 traballadores),
seiVizos· tamén se· solicita da do do BNG perguntou cales eran · perden9o o seu posto de trabadade de FEVE aos ·servizos de
Xunta, q~e asuma esta reivindica- . os plans que ten xunta da Gali- llo. Consecuentemente Espreita
, cercanias das grandes tidades".
Todo isto, segundo declaracións
ción así como pedir o apoio dos za para manter, ou no seu caso solidariza-se coa loita que estes
. dO' alcalde .ribadense, ''. hai qu~ · restantes Conce.llos afectados, aumentar, _o tráfico ferroviário na traballadores veñen mantendo
tahto da Galiza coma 'de Astú- mariña lug1,.1esa. Até agora non en contra do desmantelamento
·emarcá-lo no déficit de comuni_
caéións do Norte ·da Galiza e · rias, da Deputación ·lucense e houbo contestación. -'
das vías, da redución de servizos
Mancomunidade de Concellos
O colectivo ribadense Espreita e pola defensa do seu posta de
.Cornisa Cantábrica."
·
o
dá. Mariña.
. tamén fixo pública a sua postura- tra.ballo.
A Alcaldía de Ribadeo dirixiuse
• ANTÓNIO DÍAZ/RIBADEO

O alcalde de Ribadeo, o
-nacionalista Eduardo
Gutiérrez; convocou para
·O vindeiro día 16 unhaAsemt;>lea de Alcaldes do
.Norte para tratar .o
problema planteado pota
' redución de servizos que
a empresa FEVE está a
facer nos percorridos entre
Ferrol e Xixón.
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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

(Paro remití~ o A ~o_sa Terra.unha v~z cuber~o e~ MAl_ÚSCULAS)

.. ·- NOME ............................ ~ .... :........................... :.............................. .' .... .
APELI DOS ......................................... ;........... ~ ......... ................ :........... .

ENDER·.EZO .............................................-... . .. :............:................. . ........ .
TELÉFONO ........................................'. ........................... . .....................
PO~QAC fÓN. ............ :~ ................... .'.............. :............._. .......·.................

Suscrébame ªºfceriodico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio .de:
Galiza/Estado/ prtugol ..........................................:..................... 50-00 pta/ano. 2600 semestre
Europa ............................................................................... ......................................... ..... :........... 6700
Américo e resto do mundo ....... ......:. .......................:......................................... ...................... 8500
a) Subscricións para o Estado español.

O Tolón barJcário odxunto.
.
O Reembolso (máis de 130 pta.)
.
.

.

b) Para o resto do mundo .

.· O Cheque ·bancário odxunlo. ..
·_
·.
O Xiro lnt~rnocional a nome de A Nosa Terro. Apartado 1371 - Vigo,

·PAGO DOMICILIADO,
.
_ .
NESTE CASO COBRIR OS DADOS DO BOLETÍN ADXUNTO.
BANCO I CAIXA DE AFORROS .............. ......................... .... .::....................:............ ,. .. ....... ·

~~~~~i¿-c?:~JÚ~~~1~R~~~.: : : : : : : : : : :-: : : : : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :

POVOACIÓN .............. ...'. .,... ............................. ...:.,...... ~ .... ......... ............, ..... ................ ,......... ..
PROVINCIA ......... ..... :.: .......... :........................... .. .. ........................... ..... .......... .... .. ... ... ... ..: ...... .

\ .

Sérvonse tomar- noto de. aténder até novo aviso, e con cargo á miño conto, os
recibos que ao meu 1íóme lles sexan apresentodos por Promocióñs Culturais Galegas S.A. (A Noso Terro).
.
·
'.

DATA .

. ATENTAMENTE (ASINATURA)

A intorl'Tlación que péiga a .pena ter.·.

ce de Précios ao Consumo (IPC)
aumentou na Galiza, no pasado
!Jles· de Agosto, tres. veces m;flis
que a meia · estatal, situándose
nun 1,4 .por cento, mentres que
no conxunto do Estado quedaba
fixado no 0,4 por cento, cifra que.
duplica o acadado no · mesmo
mesmo mes do exercício anterior, e supón o segundo incremento máis alto dos rexistados
de~de Agosto de 1977.
. Os précios de transporte a alimento foron os que experimentaron un maior ascenso.
Pola contra, como xa ven. sendo habitual nos meses do verán,
na Galiza o paro descendeu en
1.71~ persoas.
O

• Durán Casais procesado. O Ex-Alcalde da Pobra do
Caramiñal, e parlamentário do
PP, Segundo Durán Casais, foi
procesado por mandar arrincar
uns carteis da A.C. A Míserela,
por non pór Puebla, como el
quere impor de nome ao concello e á localidade da ria arousán.
O Tribunal Superior de Xustiza
da Galiza considera esta actuación cqmo delictiva, tanto polo
feito de mandar retirar os carteis
como por conferirse unha potestade que non ten.
Manuel Fraga, Presidente da
Xunta -mostrou o apoio a Durán
Casais nun acto que foi considerado por moitos como un ataque
á normalización lingüística, por
canto M. Fraga debe saber, ou
deberia aceitar, a liberdade de
opinión, por máis que o topónimo da Pobra non fose debidamente utilizado, algo que non
O
ocorre neste caso.

·REFORESTACíÓN E.CELULOSAS .

/.

.

.
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- Proclaman·o carácter científicó ~ nguroso ·,da ásociación ..

Defensores·a ultranzá da eucaliptización ·fundan

o Foro .Forestal de Galicia · - ·
•

G.LUCA DE TENA

O Foro Forestal Galega,
constituido no pasaqo mes
de Xullo como plataforma·
inter-disciplinar para o
fomento da riqueza
arbórea galega, ten como
obxectivo o fomento de ·
espécies de ciclo curto, en
especial o eucalipto, e está
directamente relacionada
coa industria da' madeira.
O publicista Pedro Arias, e ·
partidários coñecidos do
eucalipto como Pérez
Vilariño, Felipe Macias,
Salvador Bará, Rosa Calvo
e Gabriel Toval, promoven
a asociación que conta co
apoio das indústrias da
pasta e da madeira.
Actualmente en fase de captación de sócios, o Foro apreséntase como "unha asociación que
pretende aportar elementos científicos e argu_
mentos razonados
ao panorama forestal galego."
Reivindica a utopía de acadar un
"consenso científico" sobre o
que compre facer no país para
fomentar a riqueza forestal e
busca a persoas relacionadas co
mundo das árbores desde calquera perspectiva "científica e
técn ica". Procura asemade promover actividades "científicas e
culturais" e fomentar o debate

Pedro Arias, un dos pr~motores do
Foro Forestal

"de maneira rigurosa".
Os calificativos "científico, riguroso, solvente e profesional"
salfiren o manifesto fundacional
no que se definen outros obxec-

r

·

·

tivos como estabelecer as bases
Outro dos promotores do Foro . que dirixe ·ten recibido re~ente
para unha proposta de acción fo-.· Forestal é Xosé Perez Vilariño,
m~ote subvencións ¡:>or valor de
restal, redactar un libro de· leitu- · · catdrático. de Socioloxia da fa- 170 millóns de pesetas para traras sobre a situación forestal, in- culdade de Eco.nómicas de San- ballos. Ur-iha opinión crítica _da
tercambiar . tniciativas, elaborar . tiago ·e asesor da AsociaCión sua liña de traballo, recollida
- publicacións e promover reu- par.a el Fomento de la Ríquéza dentro da Universidade, acusa á
nións profes~onais. Coa precisión Forestal de Galícía, AFRIFOGA, dirección do Departamento de
_ de que as suas actividades de- · . formada por industriais madeirei- · · ser beneficiário sobranceiro dós
senvolveranse -desde o rigor e a · ros e da que é xerente- Mariano . fondos. da · FEUGA. "Non é que
lles goste o eucalipto, pero é a
imparcialidade da -razón, o Foro Scol;:i Fernández. A asociación
. súmase de feíto · á. propaganda garda rnoi boá relación co Gen- espécie coa que máis cartos poparcial despregada polo ex-con- _Aro de· lnvestígació_ns Forestais den receber da empresa priva- ·
cellal do PSOE Pedro Árias en de -Lourízán. Precisamente Sal- ··da". defensa dunha das opcións de vador Bará, que traballa en LouOs fundadotes desta plataforaproveitamento do . monte, cen- rizán ~ igualmente promotor do ma esfórzanse por precisar o ca-·
trada na ·~xpl9tación do pino e Foro. E ben- c.oñeeida a militáncia racter científico e· neutral do seu
qo eucalipto. Arias ten defendido de ~ará · a pral do eucalipto. "As traballo pero non poden ágacha_r
. qu~ só estas di.Jas espécies .da- voces airada~ que están a er- · que teñen incurrido en mediatirán unha base económica sólida guerse contra a instalación de
zacións de todo xénero a _prol
dunha opción para o monte. Esta
no ·monte e· que se·n os apoios espécies de crecemento ·rápido,
destes cultivos intensivos de ci- contribuen ao subdesenvolve- . elección posíbel non se parece á
clo curto non será posíbel de- , mento· secular da Galiza.". Bará
politica forestal de centro-Eürosenvolver as frondosas e outras califica de ignorantes aos : que ·pa. Fráncia por exemplo encamiespécies. No estudo que por en- critican a extensión do eucalipto .ñ a a sua silvicultura. cara a procarg~ da Empresa .Nacional de· ou din.que estjl-espécie pode ser
ducción de ínadeira de calidade
capaz de xenerar valores finais
Celulosas, ·realizou no ano 1989 desertizante. E .un segredo a vo~obre a fábrica de . Lourizán, -e.es a crecer)te dependénciá do
de até duascentas veces o valor
inicial da madeira: A producción
Arias chegaba á conclusión de centro ~e Lburizán a respeito da
de eucaliptó para pa_sta só ten un
que "O efecto forestal de ,Ence- fábrica de pasta de papel de
Pontevedra non estriba cualitati- ENCE e dos seus intereses.
poder multiplicadpr_ de cinco a
vamente en que -provoque a
dez.
.
:
Igualmente aparece , ~htre ·os
- O Foro Forestal de Galicia asplantación de eucalipto, senón
que o eucalipto pre-existente e o . asinantes do Foro forestal de · pira a se beneficiar da liña de ·
que se p'oda produGir .teñan Galicia, Felipe Macías, ex-direcaxudas establecida pota Consecuantitativamente superiores va- tor da Axencia de Calidade Am.,. . lleria de Agricultura para as agrulores". Na análise económica so- biental da Xunta Anterior, desde
pacións de defensa forestal, .co.n
licitada pola dirección de . Louri- a que f<;>_
i decidido avogado de
subvencións que pod~n . chegar
zán, sinala~a tamén qué a celu- -lograr fondos comunítários para . até o 80 p9r· cento · dos gastos _
ocasionados .pula divulgacion de
·1osa de P-ontevedra representa o extender o cultivo de espécies
;33,8 por cento do empreg_o in- de ciclo curto. O- departamento
informacións e estudos de inte-. de Edafoloxia da Universidade " rese forestal.
D
dustrial do concello'~.

somos coñecidos
ria Galiza inteira, ·
pola nosa
especialización en libros · galegos
e portugueses
República
Praza dO Libro
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..LIGÁ DE BALONCESTO.

· Contenqioso entre a .Federación e o clube

·.

Obradoiro: na·procura da división ·birfada·
•

1

"

..

•

••

•
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•As ameazas de morte
proferidas por un xoven
drogo-dependente á farmacéutica Rosa Celta Otero, e a sua firme decisión de pe-

bancos- pechaban unha hora an.tes por mor da Semana grande,
char a cal e canto o seu estabe· · o aval non pu~o ser deposita~o.
lecimento ten sido o suceso ci·A partfr dese momento, o predadán máis pblémico da última
sidente da Federación Galega de · semana na Coruña. Sémellante
Baloncesto, o sempitern6 Paco. asunto -desgraciadamente xa
Gar;cia, que tiña nas mans o debastante comun para estes prosenvolvimento da operación, de- fesionais- ven destapar de novo
, terminou avisar do .incidente ao
a sempre perigosa onda da inse_seu homólogo estatal, Pere Sust, . guridade cidadán. Asociacións~
de .quen o.l;>tivo un compromiso
de Viciños, Coléxios profisionais,
verbal pará a concesión dunha
sindicatos policiais e diversos
moratória ..Desta for.ma, os trámi- · colectivos cidadáns están a deJuan Femández, •presiden~e do Clesa
tes concluian nunha entidade
nunciar falta de lexislación esbancária compostelá o Luns día
pecífica a respeito a determinanon disp,uxo dos mesmos até a . 23 ás 8,30 horas. Posteriormen·d os delitos e unha progresiva reunha menos cinco' do próprio dia te, o _tres de' Agosto, Pere Sust,
dución de axentes da policia navinte. Tendo' en canta que os 1 e o seu segundo, José María Ro- .
cional nas ruas coruñesas nos
·jas, mar:itiñan unha reunión a últiúltimos anos, informa Micky Berma hora da tarde, na cal adoptafojo.
ban a controvertida decisión,
A caréncia dun enfoque social
momento despois do cal traslaaxeitado sobre o delicado tema
dábansé
ao
aeroporto
internaVITOR MIGUEZ
das drogo-dependéncias, en
cional de Madrid, Barajas, para
particular a heroína, ou unha po·A decisión .da Federación EspaÍiola antóllasenos caprichosa venga- dirixirse a Buenos Aires, onde
lítica máis ben miope de centros
tiva a todas luces. Non deixan de ser ocultas a ninguén, as discrepán- estaba a pique de principiar o
de reabilitación veñen ser as gociq's que a FEB7 mantivo co· .<?bradoir~ en ~i,rtude dos c?nte~ci<?sos campionato do mu_ndo de balontas que coman o vaso. Por outra
que mantivo con ela en relac1on coa ahneac1on do arxentino J1menez cesto de Arxentina.
banda, a sensibilidade social ta·do Guacjalajara, e coa polémica ·xurdida en similares c~racterísticas,
mén se estremece ante soluno desempate final de ascenso frente ao Juver de Murcia.
Indignación suprema e
cións excesivamente drásticas
- Est~s di.?crepánCias agudizaron máis a relación entre as duas instí- diversas reaccións ,
non suxeitas a direito, tales
tucións, das_que a primeira apro.v~itouse cnabacanamente an_
te_ a
como o apaleamento dun mozo
Ante
o
surprendente
da
notícia,
O comezo do calvário confirmá- ineptitude de Paco Garcia asi como ante a sua lentitude nas negoc1a- a directiva do C.A.B. Obradoiro
por parte dun grupo de taxistas
necesários para avalar.
. base, xa despois de vários rumo- cións para acadar os 1O millóns _
ao que confundiron cun caco. En
convocaba unha rolda de prensa
res en xornais deportivos d~ á!TI-. . Por outra parte, surpréndenos que ó pbradoiro deixase ~n. mans na que se achacaba a decisión a palabras de Margarita. Vázquez
bito · estatal, a última hora · do de Paco García os trámites á levar a cabo co aval. A traxectona pro- un malentendido entre a federaVeras, Presidenta da Federación
Venres 3 de Agosto, cando un fisfonal do wesic;:iente da Galega -de qú~n s.e conta qu~ -utilizo~ ? ción central e a territorial; cuesde Asociacións de Viciños. "(.. .)
fax anunciaba que tanto Obra- 90% da penúltima subvención da Xunta de Gahza en material de of1c1- tión á cal Paco Garcíá respostanon hai unha política continuada
doi'ro como Tenerife Número na· para a sede da Federación-, cualifica de auténtica falta de picar- ba sentíndose "enganado".
de carácter preventi,vo".
Uno perdían os direitos na pri- dia a decisión dos homes de António Besada. Esta ineptitude de
A confusión ven ser aínda
Máis indignado mostrouse o
meira división por ·ñon ter apre- Paco García n'on atopa niaior demostración que a de fiarse no tempos
maior, cando sen explicacións
. sentado os cartos . requeridos que corren, e para os asuntos desta índole, dunha mera promesa Sécretário Técnico do Clube,
suficientemente claras se come·
. - D Pepe Casal, que se atopou coa
der:itro do prazo ~stipulado. Pos- verbal como foi a de Pere Sust.
za a-falar en certos meios de ponotícia o Venres pola noíte á sua
síbeis substitutos da heroína~
chegada a .Compostela desde a
como é a metadona- e da exconcentración da selección esperiéncia valenciana, cando en
pañola junior en Guadalajara,
realidade se trata dun tratamento
· Casal, -quen na sua viaxe á capido síndrome de abstinéncia de
tal galega fixera escala en MaPO~~L~~-~4ª@_~~-!Q~Q.!.
uso bastante extendido, ainda ·
drid, manifestou a sua surpresa
===============~~====~===~--=---~-~----~---' que maJ regulamentado, a dun
pola decisión da FEB.
convénio regulador entre as farDias mais tarde, · o clube commácias, os centros de reabilitaUn executivo non a seguiu e perdeu o avi6n,
postelán decidiu denunciar a
ción e a Administración Valenciaporque non sabía
.d<? atasco•
Pere Sust e expor a problemática
na sobre o pago da metadona
diante das institucións deportiexpedida nas boticas. Polo devas para revocar a decisión da
Un .empregado non a seguiu, sai-µ de ca,sa
mais, hpxe en dia non só se está
exclusión. Por outra parte, a
. pw~o~
-" ..... ~e qo.--..10
a tratar esta dependéncia con
sen · ·gab ar di na,
. 1}·(1.}v:::i
.~ ~ sopa e o . seu
Asociación de Clubes de Primeisubstáncias máis efectivas como
xef e p-dxoo a . caldo.
ra División decidiu apoiar ao
é o cleupam, senón que xa hal
Obradoiro ante a reunión da Coconversas coa Consellaria de
misión -Directiva lnterterritorial da
Sanidade para estabelecer un
Unha moza que
a seguiu, non se· interou
f EB, que celebrada o , pasado . convénio homólogo ao do País
·a tempo -"~ do c-o nc_erto e ficou desconcertada.
sábado 1 de Setembro, non fixo
Valenciano.
causa que confirmar a decisión
O Xoves dia 13, está prevista
de Pere Sust e os seus condiscíoficinista qua ·rion a segu:j.u,-non soubo
unha declaración pública do Copulos.
a notícia polít:j_ca do d.Ía · e r+on · .p udo falar
léxio de Farmacéuticos da cldaO último capítulo importante
de -nada ·na ofic~i~.
de sobre este feito. Pésie á solida polémica tivo lugar o pasado
dariedade coas especiai_s cirdia 7, Venres, onde o Comité Sucunstáncias
desta muller. PresuSen embargo., outro oficinista que a seguiu,
perior , de Disciplina Deportiva
mibelmente tratárase de sacarlle
(máximo órgao da xurisdición
corríprobou :iue - ~ a mellor pol!tica. '
un pouco de ferro ao asunto a
deportiva oficial) autodeclarábacosta de relativizalo. Unha vez
se incompet~nte para ton:iar car- · esgotada a polémica entre os
Unh.8. · sef.í.or·a _qu~ a seguiu, i .ntirouse de · que
tas no asunto, co cal ao día sedistintos sectores cidadáns , no
guinte comezaba a Primeira Qiville tocara a lotar!a. ·
.
fondo do tinteiro quedarán coma
sión sen o concurso do. C.A.B ... . sempre a marxinación, a falta de
Obradoiro na mesma.
incentivos para a mocidade, o
Un traballador interouse a tempo do tempo
que' .ia ir e prepa.rouse con tempo. ;
, O pasado Sábado, tanto Au- . desemprego ..., e por estabelecer
relacións claras entre causas e
gusto Gésar Lendoiro e.orno o
efeitos.
o
.
presidente da entidade obradoE tL""l ·a xec:uti vo 111. ie a s ."3.::;·).J.~)., non aeguiu
rista, António Besada, celebra- "
póla rua do . ~tasco - e chegou ao . aer~porto
b~n unha rolda de prensa na ca• Congreso sobre intepital do estado para facer eco
gración europea e a sua
.en ho~a boa.
dentro dos . "medios" estatais,
influéncia nas nacións sen
anunciando na susodita rolda ~
.estado. Os días 27 e.28 de De, - E -'é ·_ que ouvír iAllli~-3ER
necesário para ~:
interposición de duas demandas,
c'embro vaise celebrar na cidade
pala vía penal, e pala contencio- ' universitária frisona de Franeker
sair de casa_ sabendo o que · pasa.
.(
·so-administrativa, para salvagar-:
un congreso organizado pola Fedar os direitos do clube. Ade- , deradón de Organiiac.ións FrisoPase
nota· a tin arrQ:go para gµ.e si~
mais, Lendoiro. anunciou a reu.: .
nas de Estudantes. Esta -Federaa Cadea e s.e· non, .xa · ver~~~o q~e pasa.. Qi~i-,1
nión de todas as federacións e 1 ción mesmo correría con parte
clubes depor,tivos de Galiza para
dos gastos de- de~prazamento
tomar unha medida conxunta, o
dos interes~dos en asistir, que
que poderla implicar medidas de
deben dirixirs.e para conseguir
. forza qúe poderian pasar por un
máis información ao: KKK. of the ·
plante xeral de todo o deporte
FFSi=. C/o Tuinstraát 22. 9711
galega.
O
VD Groningen.)"he Netherla.nds.O
.
/
'

•v.M. .:.

· ·Pouco se imaxinaba Xoán .
Fernández hai catro anos
ca]ldo predecía a - ·
participación de catro
equipas galegas na
división de honra do - balnncesto estatal, que
precisamente lle ia fallar a
quen él consideraba como
u'nha aas máis importantes
e princ'ipal candidata: o '
Obradoiro, Clube Amigos
do Baloncesto, .de
Santiago. Por outra parte,
éiGadaría aínda o petrúcio
·· ·do balances.t o galega a
actual situación do
conxunto santiagué~, xa
que este, lonxe de
continuar a loita polo
anceiado ascenso á liga .
da Asociación. de Clubes,
·atópase a pique dá
·
desaparición como
_,histórica e fundamental·
· asocia.cióri baloncentista
_
do 'naso paí$.

· teriormente confirmábase que a
práza dos compostelán.s seria
ocupada polo "Askatuak" de Donosfi, que, invitado pola Federa. ción Española, apresentou a documentación solicitada.
Os cartas constituian un monta.nte. de dez millóns de pesetas
que terian que ser depositados
na Feoeración Española antes do
20 de Xullo. Ante as dificultades
para reunir dita cantidade, noubo
que recorrir á mediación da se~
cretaria Xeral para o Deporte·, ow
sexa a Lendoiro, . e ao concello
de Santiago, através dos cales si
se puderon reunir os cartas ·cori
·: tan má ~órte que a Federación

a
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MOBILIZACIÓNS AGRÁRIAS

O sindicalismo nacionalista galega lidera, a nfvel estatal, a btt:a contra a reconversión agrária.

O sector lácteo logra o apoio de todas ·as forzas galegas
•A.e.
A tractorada contra a
r.econversión agrária obtiv9
xa un resonante éxito
antes de celebrarse
contar co apoio de dúcias
de miles de labregos,
conseguir que os
sindicatos estatais se
sumasen a reivindicación
galega e que o Conselleiro
fixese suas as
reclamacións dos gadeiros
para apresentarllas ao
Ministro Romero.

ªº

.celebrada os dias 10 e 11 sumarse a unha tractorada a ceiebrar
no remate deste mes se o governo non dá unha resposta aceitábel.

Outro dos pasos seria levar,
con provocacións, ao movimento
sindical cara un calexón sen saída, empuxándoo a cometer accións, como queima de factorías,
que significasen o repúdio social.
Para lograr isto hai indústrias que
están a propoñer que nos dias
seguintes á folga ·non se realice
a recollida do leite.
Outro dos obxectivos para gañar a guerra da reconversión é o
debilitamento do movimento sindical agrário, intentando que non
podan apresentar aos seus afiliados nengun avance, pero ao
mesmo tempo aplacando os ánimos para medir os custes políticos que lle reporta ao PSOE.

Os labregos galegos pensan
que, esta vez, o Governo de Madrid vai ter que dar unha resposta, ainda que, segundo opina As prioridades dos
Emílio López Pérez, un dos por- sindicatos estatais
tavoces do Sindicato Labrego No resto do Estado o problema
Galego- Comisións Labregas "o do leite ten menos incidéncia,
Ministro Romero ten a táctica de polo que, utilizando contaprestafacer as concesións cando xa cións neutros sectores, lograron
decaiu a protesta".
frear a sua acometida. Agora o
Para o SLG o Governo plante- bastión está na Galiza onde o
xa a reconversión como "unha sindicato nactonalista está a
guerra de baixa intensidade, de abandeirar a loita e marcar a didesgaste". Como primeiro paso rección, até o ponto de que as
pretende fundir a indústria láctea indústrias lácteas recoñecen que
galega. A indústria española é ufirmar ternos que firmar en Macómplice desta decisión, preten- drid, pero negociar ternos que
dendo quedarse cos mercados negociar aquí", nunha mostra
das nosas lácteas, pero, agora, máis de colonialismo. O SLG
encóntrase que o governo xa os converteuse en hexemónico non
ten negociado e entregado ás só na Galiza, senón en todo o
muttinacionais foráneas, come- estado.
zando xa a producirse un certo
No noso-país os outros sindienfado.
catos aceitaron a sua táboa reí-

Os intentos do Conselleiro
para que se ·
desconvocase a
tractorada
O Conselleiro de Agricultura, Romay Beccaría, intentou, o Martes
11, que se desconvocase a tractorada, asumindo as reivindicacións dos sindicatos e pedíndolles que o acompañas.en na sua
entrevista co Ministro Romero,
oferecéndose a pagarlles tamén
a viaxe e a constituir unha plataforma como a criada para as au.:
tovias. Tal dixera, a máis de un
deulle a risa.
Os sindicatos negáronse a
esta pretensión, ainda que alguns como Xóvenes Agricultores
estiveron dubidando, pedíndolle
que lle levase ao Ministro a mensaxe de que "é ·preciso renegociar o tratado da adesión coa
CE", pois consideran que nos
acordos Estado-CEE o sector
lácteo saiu perx.udicado en beneficio do aceite e dos cítricos.
j

vindicativa e na Mesa do leite estase a negociar a sua proposta.
Tamén os sindicatos da comi-

X. MARRA

sa cantábrica aceitaron a táboa
reivindicativa· das Comisións Labregas, acordando na reunión

Tamén lle pediron que lle trasladase a sua pretensión de rodear os Governos Civis cos tractores, porque "cada un ten que
facer a guerra coas armas que
ten"
O

Se Larsa non logra capitalizarse pasará
totalmente a mans da indústria francesa

Unión Leiteira Nonnanda faise
co 30 por cento de Larsa
cun crédito do Govemo central

RESUME DAS BASES QUE
REXERÁN OSEXTO CONCURSO

As empresas leiteiras españolas, que pularon pola desaparición de Larsa, encóntranse
agora tremendamente irritadas pola atitude do Governo
central de concederlle un crédito de 1.200 millóns de pesetas á Unión Leiteira Normanda
para que se faga co 30 por
cento. O representante dunha
destas empresas, que pediu
quedar no anonimato afirmaba "que desta forma, co crédito do Ministério, calquera de
nós entraba tamén en Larsa,
pero non nos ofertaron as
mesmas condicións". As empresas españolas séntense
burladas polo governo e falan
de pactos secretos, sobretodo ' por que, afir111an, "ULN ao
que ven é a facerse co mercado de Larsa".
Outras fontes do mesmo
sector declararon a A NOSA
TERRA que o contrato asinado entre Larsa e ULN é tremendamente beneficioso para
a multinacional "pois colle
como aval a factoría de Arxeriz (can moito a mellor da Galiza), quedándose con toda a
empresa se esta nori logra
unha capitalización de 3.800
millóns, para acapar asi . os
5.000". As condicións son
moito piares que o pactado
entre a Xunta e Xosé Rodríguez, pois neste caso Arxeriz
quedaría en mans galegas e,

Xosé Carlos Rodrfguez,
directivo de Larsa

ademais, na mesma familia.
Agora a multinacional francesa pode facerse con todo o
grupo Larsa grátis.
Para conseguir esta capitalización de Larsa hai conversas con cooperativas galegas.
N.un primeiro momento foi con
Coren, podendo entrar tamén
Caixa Galícia e agora con.
Leyma que seria a ponte para
outras moitas cooperativas
. pequenas, ainda que no sector hai moita xente que considera que "Larsa asinou a sua
acta de defunción en ·papel
timbrado do PSOE, algo que
este partido .viña agardando' O

VERTENTE GRÁFICA: Colquera técnico. Presenta-los trabollos en cortolina e cunhas dimesi6ns
mínimas de 60 x 40 crns.
·
VERTENTE FOTOGRÁFICA: Colquera ·técnico. Dimensións mínimas de 18 x 24 cms.
VERTENTE LITERARIA: Prosa ou verso. Extensión: 2 folios como minimo e 6 como·máximo.
T6dol0s trabollos que se presenten a concurso terán· que ser inéditos. Nas vertentes
gráfico e fotogrófica só se admitirán orixinais, mentres que na literaria haberá que entrega-lo
. orixinal e 6 copias do mesmo.
·
Haberó un único Premio por moctalidade dotado con l 00.000 pes8tas e a entrega do
Curuxa do Humor.
Os trobollos deberán remitirse, bobeo plica, · ó Museo do Humor (teléfon0 (981 )
34-03-66, Comisión de Culturo, Enslno e Deportes. Cosa do Concello 3. 0 andar. 15500 Fene),
con onterioridade ás l 4 hon;is do l 6 de novembro.
·
..
CURUXA ESPECIAL: Dotado con 100.000 pesetas e figuro para os medios, xomolistas ou
escritores que se significasen polo seu labor o prol do Humor ou polo presencio do .compoñente
humorístico no súo obra.
·
·
Podarán promove-los candidaturas os membros do xurado, os osociocións cutturais ou
os persoos interesadas en optar a este premio.
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ACORDOS GA.LIZA-PORTUGAL

Procura a potenciación económica é turística desta área fronteiriza

A Liga da Límia une por primeira vez
concellos de Galiza e Portugal
• ANTIA LÓPEZ

, Coa participación dos
concellos de Viaria do
Castelo, Ponte de lima,
Arcos de Valdevez, Ponte
-da Barca, Xinzo de Límia,
Bande, Entrimo, Lóbios,
Muiños, Porqueira e
Lobeira, celebrábase ó 21
de Xuño do 89 a primeira
reunión da pioneira "Liga
de Concellos Limianos"
con carácter
transfronterizo, por
iniciativa da Camara ·
Municipal e o Rotary Club
de Viana do Castelao. En
Outubro do mesmo ano
teria lugar o acto oficial da
sua constitución, téndose
celebrado actualmente
várias reunións cara a
potenciación económica e
turística da comarca.
.O val do rio Limia é unha extensa
rexión que abarca numerosos
concellos do Sul ourensán e o
Norte de Portugal. A zona conta
con perta de 500.000 habitantes,
senda Xinzo de Límia, terra de
nacimento do rio, e Viana do
Castelo, lugar da sua desembocadura, .as povoacións máis importantes. lsto déixase notar no
que á participación nos distintos
órganos xestores e administrativos de "Liga" se retire. Asi o
Consello Xeral da "Liga" está
composto por dous Consellos
Rexionais, un en ca_da país, cada
un deles con catro membros, e
que teñen as suas sedes en Viana e Xinzo. O presidente do Consello Xeral é alternativamente galega e portugués, por períodos
anuais. Actualmente a xunta xestora e'stá presidida polo alcalde
de Xinzo, Isaac Vila. En canto á
maneira de se financiar, cada
concello paga unha cuota anual

so - en Portugal, para prática de
de un escudo ou unha peseta
por habitante segundo sexa o depertes náuticos.
_caso. Agás os concellos de XinDentro deste primeiro ponto dos
zo e Viana que realizan ese pago
obxectivos, a "Liga" ten.ta o
através do apoio administrativo desenvolvimento dun plan de orque prestan á "Liga", consistente denamento urbanístico, co que
en facilitarlle ás respectivas se- se controle a ocupación das mades rexionais as instalacións ao rx'es do rio e ~lbufeiras existenefeito e tamén o aceso a télex tes no val do Limia, amais de
gratuíto. Ademais este organis- conquerir unha harmonia arquimo ten como membros de honor ·
tectónica.
á Xunta do Porto de Viana, ao
A "Liga" proponse levar a cabo
Rotary Club da mesma localidao alongamento do parqtJe da Pede, e á Feagri, que ten a sua
neda-Gerés aos concellos de Ensede en Xinzo de Límia:
trimo, Lóbios e Muiños. A mesDesenvolvimento cultural
ma "Liga" subliña a sua intención
de mellorar e conservar o meio
e turístico
Nos estatutos asiñados en Xuño ambiente, ao temp9 que fai un
do 89, en Viana do Castelo, po- chamamento aos "Orgaos de Inlos alcaldes dos concellos inte- .formación, no sentido ·de apaio,
grantes deste organismo, desta- · coa -sua habitual xenerosidade, á
can como obxectivos os de. "Pre- Campaña Pro Río Límia", como
servar é difundir os valores cultu- consta en propostas _escritas
rais e riqueza patrimonial das te- deste organismo.
rras e pavos da bacia do Lima;
Promoción económica da
promover o. seu desenvolvimento
bisbarra
social e económico, salvagarNo referinte ao segundo ponto
dando a sua calidade de vida;
asegurar a pureza, integridade e dos obxectivos trazados pola
potencialidade _do Rio Lima". No · liga, promover o desenvolvimen. referinte ao primeiro ponto dos to sócio-económico da zona, deobxectivos, preservar a cultura e núnciase primeiramente o "Sínpatrimónio, da _rexión, a. "Liga"- drome de Periféria/lnterioridade"
tenta mate-rializalo cun plan de que está a provocar o aillamento
desenvo:lvi mento do turismo rural e subdesenvolvimento do val do
portugués para o que é preciso . Límia, o que se agrava na parte
galega. Para solventar o problemel1orar as estradas da zona,
ma é preciso realizar unha mellaque se atopan nun estado pésimo. Oeste xeito tentan atraer ao
ra das comunicacións que faria·
turismo non só galega senón taposíbel a circulación fluída de
mén o do resto do estado co alipersoas e bens. A Franteira da
cente de précios asequíbeis á Madalena é a chave que permitimaioria e con vfas. de aceso rápiría o ideal percurso rumbo ao
do. Ademais ten interese o demar de produtos galegas tales
senvolvimento de "turismo de como: patacas, granito, madeiáguas termais" non só' para Por- · ras e os seus derivados, águas
tugal, tamén para a Galiza, espede mesa, pizarras, etc. E cara a ,
Europa en camión das exportacialmente na zona de Entrimo.
Por último o turismo de élite ten cións portuguesas, sobretodo de
cabida nestes proxectos, co produtos manufacturados. Por
axeitamento de terreas . para a esta razón pédese a rápida criainstalación de campos de golf e ción dos "Servícios Alfandegámesmo de albufeiras e embal- rios na Fronteira da Madalena",
ses, como é o caso do de Lindo- segundo eles mesmos manifes-

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
Felipe González

tan. Neste senso· a construción
dunha estrada entre a Nacional
540 e a futura autovia Vigo-Benavente, con vistas á mellara dos
acesos á fronteira da Madalena,
é outro dos intereses da "Liga".
A próxima implantación dun polígono industrial en Xinzo de Límia
precisa da existéncia dunha "Via
Rápida" de unión Xinzó-A Madalena que permitiría un fluxo fácil
de mercadorias e persaas. A estrad~ tería un percurso por As
Cunchas, Muiños e Porqueira, e
iria ligar en Xinzo coa prevista
autovía Vigo-Benavente. Os produtos do futuro poi ígono terian
saida "natural" polo porto de Viana do Castelo cara os países comunitários, feito que suporia segundo membros da "Liga" o desenvolvimento dunha grande
economía a distáncia. Este percursa de mercadorias veríase
perxudicado co actual estado
das estradas. Abonde dicir que
para realizar o traxecto XinzoViana é doado percorrer máis de
2qo quilómetros indo por Tui, o
que resulta máis cómodo que
seguir a ribeira do Limia directamente, debido ao pésimo estado
en que se atopan a meirande
parte das estradas do val do Límia.
Con relación ao desenvolvimento industrial, a "Liga" amasa
interese pola utilización do gas
natural como enerxia principal ou
ben alternativa. Neste senso a
instalación do gaseoducto considérase un factor de progreso.
O derradeiro ponto dos obxeC:tivos sulíñados pola liga, asegurar a pureza, integridade e potencialidade do río Límia, tradúcese
nunha declaración de princípios
na que se expresa a sua intención de defender o ria, a sua fauna e flora de maneira prioritária.
Pala sua banda o concello de
Xinzo ten un proxecto de saneamento do río cun custo aproximado duns 180 millóns de peseO
tas.

Rosa Conde ven de anunciar
que o aumento do paro en
Agosto foi debido ás repercusións da crise do Golfo. Eses
si que son reflexos.
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P.ara Abel Caballero o tren xa
non está de moda en Europa,
nen sequer o de alta velocidade e, por suposto, son alternativas que a Galiza non
lle interesan. Ao cuidado .
marqueting socialista esqueceulle un detalle: un dos
barcos participantes na regata "Principe de Astúrias" de
· Baiona estaba patrocinado
por Rente e levaba por nome
TAV (ou sexa Tren de Alta Velocidade).

CONTAMINACIÓN DO MAR

GOLFIÑOS EN AGÜNIA
.I

A. LÓPEZ

O filósofo grego Aristóteles escrebia hai xa
uns milleiros de anos sobre o costume que
tiñan ·os golfiños de viren morrer nas praias,
sen que nunca se soubese a razón. Poste- riormente moitos estudosos e científicos tentaron búscala, e ainda hoxe se perguntan o
porqué deste "comportaníento.
0$ golfiños .do Mediterráneo, famosos po'r
formaren parte da mitoloxia grega e romana,
venerados por estes pavos e que acompañaban as naves que ian cara ~o grande oqeáno
aberto, chaman hoxe a nasa atención pola
sua desgracia. Sofren a consecuéncia indirecta da ambición humana, da progresiva ·
degradación do mar, como antes ocorrera
coas baleas parece que·o fututo dos golfiños
é achegarse ao límite da sua existéncia.
.
O segredo están en desvelar a causa di- ,
_recta da marte destes centas que están ·a
aparecer no Mediterráneo para tentar: buscar
-> unha solucióri, non sen problemas, pois os
investigadores atópanse coa falta de axuda
para o seu e.studb.
.Pero, para que estudar os · golfiños? A
quen lle interesan? Nas costas galegas té- en realidade, poden ser.moitos máis, debido·
ñense detectados perta dun cento de peque- a que· non se fai un seguimento rigoroso e
nos cetáceos martas de distintas espécies sistemático de toda a costa. Por outra parte
desde o ano 85, dos que u'nha vintena apro- parece,., que tampouco interesa demasiado
ximadamente eran da espécie que hoxe está este tema en medios oficiais, ainda que si hai
a morrer no Mediterráneo; isto tampouco nos - socie~~.des, grupos .ecoloxistas e investigadi déma7do xa _que os indivíduos martas dores que recollen dados de forma dispersa.

Oescobrir as causas e condicións en que se
producen as martes destes animais no Atlántico é difícil, xa que non responde a unha só
causa (golpes, disparos, enmallamento, pesca ...), e a maior parte das veces os exempla.res tópanse en elevado estado de descomposición, polo que resulta moito máis difícil
determinar a causa·da marte. E ademais, debido ao descoñecimento existente sobre o
número de golfiños, é imposíbel saber a incidéncia destas martes nas povoacións dos
mesmos.

_,'_NAS COSTAS GALEGAS
TENENSE DETECTADO PERTO
DUN CENTO DE PEQUENOS
CETÁCEOS MORTOS DE
DISTINTAS ESPÉCIES. DESDE
.O ANO 85'
Agardemos que estes incidentes que suscitaron tanto interese no Mediterráneo, sirvan
no futuro para chamar a atención sobre este
·grupo zoolóxico, pauca estudado, e axude a
buscar as solucións a este fenómeno que xa
preocupaba aos gregos.
p

Nos Estados Unidos xa non
está de moda vestir prendas
deportivas Nike ou zapatillas
Reebook. Os norteamericanos voltan aos sinxelos Keds.
Xa non queda tan ben presumir diante dos amigos de obxetos caros de importación.
Din as crónicas que o Ro/ex
e o Porsche son considerados excesivos e o mesmo sucede con deixarse uns miles
de dólares nunha boutique
exclusiva. Agora nos restaurantes de luxo o pelexar pala
canta deu paso ao regateo e,
incluso nos mellares clubes,
a xente calcula a sua parte da
canta ao céntimo. Moitos
consumidores disfrutan de
novo da sensación de voltar
ao básico e redescubren praceres como a xardineiria, os
batidos de leite e o polo frito
con pure de patacas. Asi nolo
cantan. Quiza poñan de
moda o ser discretamente
pobre. Todo o cal non lle ven
nada mal ao país co déficit
exterior máis grande do mundo, cunhas caixas de aforro
·endebedadas en 500 mil millóns de dólares e cun próximo recorte orzamentário de
O
outros 100 mil millóns.

'
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·AS MEDIDAS DE AXUSTE

A 8conomia española .dém9strara o seu agótamento con_anterioridade ao .cónflito
-• A$~sindicais comezan en
Alúmina. Este Xoves ·celébran-

A crise do.~olfO, unha Óptima disculpa
para .flexibilizar .o mercado de traballo
.M.VEIGA

Duas parecen ser as
principais conclusións que
oferecen as medidas de
"axuste" anunciadas por ·
Solchaga: o governo
encontrou unha razón
óptima para esixir aos
traballadores que se
apreten o cinto -o que
non impide recoñecer que
efectivamente a subida do
petróleo perxudica
notabelmente á economia
española- e, por outra
parte, até os máis
próximos ao governo ,
recoñecen que as razóns
da inestabijidade actual
veñen de atrás, de antes
da invasión de Kuwait.
Antes da crise do Golfo era público que o governo, pésie as
• medidas de enfriamento, apenas
conseguira millorias en dous índices importantes: a inflación e o
déficit comercial. A inflación non
descendera do 6% e o déficit comercial apenas freara en algo o
seu crecimento.
Desde Agosto do 89 o racionamento dos créditos incidira
máis nos investimentos que no
consumo que non se viu reducido na medida esperada. Encarecéronse, iso si, os custos e o xa
elevado endebedamento das
empresas.
Os impostes e a inflación fixeron que os cidadáns sigan diri-

UBERDADE DE EXPRESIÓN

se na factoría de Alúmina-Aluminio de San Cibrán as eleiclóns
sindicais. A expectación desatada é dobre: por seren .as primei.:.
ras do proceso eleitoral e, segundo moitos, poderen mesmo
van traer taméñ consigo grandes
condicionar os resultados nou- .
dificuldades. O groso das partítras fábricas até finais do aao, e
. das re.s ponde a compromisos
porque dotarán- ~o complexo de
adquiridos, como as pénsións ou
San Cibrán do Comité de Empreos gastos en sanidade, e mitras
sa do que carecía desde o desvan destinadas ás obras faraónipedimento do anterior en Decas do 92 (olimpiadas, V Centecembro do 87, tras a introdución
nário ... ).:
·
na fábrica dos bidóns tóxicos do
Xa que lago encontramos un · "Casón", informa H. Naval.
. aparato industrial que non ·se
É.difícil predicer algunha sorte
aproveitou na medida necesária
de resulta. A CIG (INTG-CXTG)
da bonanza (investimentos exteriores). Significativo é- que unha· aparece perante moitos como a
forza máis dinamizadora da conparte - destacada das importaciéncia obréirá cando o coriflifo.
cións estivese volcada cara a oeUGT acaba de facer pública a
xectos de consl:lmo da gama alta
expulsión de dous sinalados afie non aos_bens de equipo das
liados por formaren parte estes
empresas, que serven para miUodunha
candidatura amare/a enrar a sua capacidade pródutiva e
cabezada polo coñecido Fernancompetiviaade.
do F. Castañón, quen tora ·hai
Carios Solchaga e Rosa Condé na roda de prensa posterior ao Consell~ de MinisO Estado español foi tamén o
anos . pre~idente · do Comité por
tros
que menos reduciu o volume de · CC.00.; a própria empresa libexíndose máis ao consumo qtJe série de medidas económicas enerxia gastada por unidade pro- . rou a outros tres membros desta
ao aforro.
·
lista para 'as xornadas de campacoxuntur..ais. O que, se pon a de- ducida, dentro da CE. O cal, xunña eleitoral.
A maior parte dos expertos bate é a-natureza mesma do mo- to coa dependéncia enerxética
Os ·secretários xerais da INTG
coinciden en que o axuste debe- delo implantado até agora polo do petróleo, axuda a colocalo na
e da CXTG, Manuel Mera e Ferria terse realizado antes da crise PSOE. Un modelo que se benefi- situación de ser un dos paises
nando Acuña, pecharon a camdo Golfo. Medidas como restrin- ciou dos investimentos extran- máis perxudicados pola crise do
paña da CIG . o Mar.tes cunha
xir o gasto público, tal e como xeiros e <;la importación·, pero -. Golfo.
o
concorridísima asamblea.
anúnciou Solchaga, só poden que, lonxe de utilizalos en· rflilloNeste contexto a actitude guconducir a que o Estado español ras estruturais, en desenvolvi- vernamental ' parece ser a de incontinue entre os máis atrasados mento produtivo que repercutise suflar medo, ás regulacións · de
da CE, no tocante a prestacións nunha mellor competividade das plantilla ·e ao peche de empresas
•Carlos Luís Rodríguez~
sociais, servícios públicos e in- empresas españolas, foi a ·parar· para con~eguir unha maior flexixefe de pre.,.sa de Caixa
fraestruturas. Non digamos xa no a investimentos rendábeis bilización dos postas de traballo, Galicia. O xornalista de La Voz
ca~o das zonas máis desprotexibanca, bolsa-, de claro matiz o que trae· consigo máis preca-- de Galicia Carlos luís Ro_dri.guez,
das neste terréo corho Galiza. O especulativo, · pero dubidosa- riedade no emprego. Da postura é desde o pasado dia 6 Xefe de futuro aqui non parece nada op- mente beneficiosos ª ' longo pra- dos sindicatos ·dependerá que se Comunicación da Caixa de Afotimista.
zo. Estes ~pitais · exteriores aceiten ou ·non. os límites as su- rros de Galicia, despois de recicomo viñeron · poden tamén reti- bidas· salaríais concebidos. A cri- bir o nomeamento do consello
Un problema do modelo
·rarse, no momento en que dei- se do Golfo xoga como xustifica- rn~ ·sua reunión ordinária como
1
económico
xen de ver lugares de alto-e rápi- ción soc~I dun novo reaxuste xefe de terceira categoría dentro
O que pode poñer en cuestión a . do beneficio, debido á crise.
que, _de todos modos, ~ería sido do escalafóA da" institución de
o crédito.
crise do Golfo vai máis alá dunha
Os recortes nos orzamentos. posta en prática. No. diário coruñés, Carlos Luis
Rodríguez sinalaba en exclusiva
a opinión editorial baixo á forma
·dun comentário ·asinado, herdeiro direito das crónicas que durante anos marcaron a posición
política do periódico familiar baixo a asinatura de August_
o Assi~-. ·
XAIME CASAS

PAREDES MUDAS COMA ·NA DITADURA
•

•

>

Hai unhas semanas cinco rapaces eran detideben ir de temas deportivos, fútbol e así. ..
municipais de menos risco -e co éxito asegudos primeiro pola secreta, lago pola nacional
os graffitekos mosquéanse e non fan caso.
rado.
•XIII Romaxe de galegos
e por último polos munipas de Santiago de
Aparte proíbeselles pintar no muro e ponseConclusión: non i mporta que se pinte nas.
Compostela (e grácias que non ternos autocristiáns no Castrove. o dia
·lles unha tela por riba; esta iniciativa do Conparedes, máis parcas do que eles convertenómica) acusados de faceren pintadas con
8, un dos máis sinalados ná hiscello tampouco é ben acollida (resulta que en
ron· as nosas cidades non van estar... o único
spray en vários muros (ollo, nengún era "historia párticulár da . relixiosidade
ltália os muros que teñan manifestacions arque impor:ta é o que se pinte. -O muro é un
tórico") a favor da insumisión e contra o
dos galegos, a Asociación lrímia
tísticas non poden ser. derribados, pobres .meio de expresión imediato, difícil ou impolevou a-cabo a romaxe anual dos
exército. Aos mozos incáutanselle tres e sete
especuladores, que leis máais inxustas!!!).
síbel de controlar e que ao. mesmo tempo,
rotuladores ainda que en nengun momento
Total, o derradeiro dia -do encontro os .autose está ben situado, pode mirar mojta xente, - seus asociados e simpatizantes.
se pode probar que eles fixesen tales pintaO Castrove, no concello de Poio,
res de pintadas montan un bon cristo e fan · polo tánto é perigo&.o para o poder~
das ... grácias ás sábias deducións da Gestafoi o cenário. Milleiros de ro.meiun rnural contra os mundiais de futbol, o 92
TAMÉN EN VIGO . - - ros, en ·gran parte grupos xuvepo, perdón, o 092 de Santiago impónselles
e o Concello de Mitán. 600 millóns de liras
· unha multa de 15.000 pelas a cada un, e gráao caralla, e unha tentativa institucional de .· Hai un par de é::tias, dous mozos eran detidos ' . nís, aQodiron á altura do Castroen Vfgó cando pegaban carteis antifascistas
ve · para comunicarse as expecias a unha ordenanza municipal de Xerardo
facerse cun fenómeno alternativo e indepénpola Gestapo, perdón 092 · de Vigo. Tamén · riéncias e compartiren uns moEstévez (alcalde de Santiago) o nome dos
dente idem.
na perla do Atlántico uhha ordenanza municimentos de vida e. de bens comozos publícase na prensa local con todo
Pero voltemos á terra, onde os incansábeis
pal proíbe desde tiai 2 meses pegar carteis,
muns.
luxo de detalles como autres reais desta
homes/mulleres da Concellalia' de Cultura de
a non ser nuns curiosos artefactos cónicos
"gamberrada". · E eu que pensaba que un era
Santiago non paran de parir novas e inovaEsta romaxe, tan diferente das
instalados a efeito polo Concello e a bon seinocente até que se demostre o contrário. A
doras ideas para xustificaren os cartos que
convencionais en santuários_. vaiguro
fruto
das
viaxes
do
señor
Soto
por
causa non queda aqui, e ?<erardo Estéve;z
nos chupan ... ' Desde os locais da susodita,
·se , depurando e sedimentando.
Groe.nlándia, onde colleu grande _mundo ~
pretende acabar coas bandas de gamberros · parte él idea de encher Santiago o 25 de Xullo
Hai unha recepción xenerosa
ilustrouse arredor destes temas (aparte de
que emporcari os muros composteláns ... E é
de graffitís sobre o tema do ·~oia de Galicia e
rosql!.iñas e vino do país;.se-·
con
necesária unha aclaración .. Hai que difereno Apóstolo" para que os turistas vexan que · ilustrar a sua faltriqueirfi) e fixo posíbel que a
gue unha celebración dóbre:
ciar moi ben entre a parede de ladrillo, cenon paga' a pena ir a Nova York a ver graffit- ;eidade de Vigo m~rche á cabeza -na C_EE en
unha longa litú~ia da "palabra" ·
espazos onde colocar carteis sen que os
mento, cal, etc... uniforme e dañina para a
tis e que aqui tamén os tem.os, ·ademais máis
con participación ampla de tovexa ninguén. Para esa grande enciclopédia
vista e o muro de pedra, património da hu..acordes cos· "valores espirituais da vella Eudos e,., logo 1 unha ·breve eucarisde
anédotas
e
absurdos
do
Concello
de
. manidade ou do Vaticano que algunhas secropa". Quizá alertados do des_
astre de Milán,
tía.
. A comida é moi comuni- ·
cións "duras" tamén utilizan de soporte pará
a Concellalia paralis·a o pro.Xecto e decántase . Vigo, vaia esta: cando os membros da Gestária e alegre. Ás catro xa están
tapo, nunca aprendérei o novo nome, perdón
as suas mensaxes .... alá cada quen coa sua
coma os anos Rrecedentes polas b9ndas
o 092 pe Vigo, detiñan a estes mozos, estes · os músicos. actuando, mentres
conciénda. A cruzada anti-pintadas comeza
certos dirixentes analisan, ·planreplicaron que eles estaban pegando nunha
e durante o ano pasado várias persoas foron
.
tean
camiños no vos e preparan
parede onde había carteis do Concello dé
detídas en Compostela por estes feitos.
1
a
''irimianza"
Febreiro. · -·
Vigo ~cerca do concerto do "século" (Ma- Mentres, ·na península itálica, mais concre- '
A
Asociación
lrimia,
de crentes
donna)
e
que
polo
tanto
o
Concello
tamén
tamente Milán, celébrase do 26 ao ~O de
MURO E UN MEIO DE
estaba violando a ordenanza municipal por - gale'gos, nuñha igrexa de incultuAbril un enconfro mundial de grafitt'eíros para
ración .na língua e cúltura do país
EXPRESIÓN !MEDIATO, .
el mesmo dita©a~ .. A resposta do ax.ente do
· · poñer unha nota de cor á-cidade có lema Coe na bus.c a do Reinado ·da xusti092 (vedes como non é tan difícil e agora xa
- loriamo lo sport, da península ibérica van vá- . [)TFÍCIL DE CONTROLAR
za e da liberdade", avanza e ·c ono digo ben) de Vigo foi implacábel: "a multa
rios ·grupos, e adiviñade quen subve·ndona
QUE PODE MIRAR MOITA · é de. 150.000 pesetas" E é que os· designios solídase.
un destes grupos con 300.000 pts ... . a ConEsta romaxe en 1991' está concellapa de Cultura de-Sa~tiago de ComposteXENTE, POLO TANTO É- do señor Soto, do señor Estévez e de $antas
vocada no Faro (Chantada), o séseñores sori ... moi claros: Paredes mudas
·1a. Aparte brollo resulta ser unha total rñonPERIGOSO PARA O PODER'
gundo Sábado de Setembro. O
com~ co Señor Fr.aRco. Am~n.
O
taxe. Os organizadores din que os graffitis
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Chilena, iri.v~stigadora
marxista, discípula de .
Althusser, Marta .Harnecker .
foi autora moi difundida nos
·anos da transición poi íticá
(Os conceitos elementais do
materialismo h~stórico; O
capital, conceitos
·
fundamentais; Cuba, ·
dictadura ou democrácia7).
Declara non ser ·dogmática,
pésie a que as süas obras
"fosen utilizadas moitas
veces desta forma". Vive
desde hai anos en Cuba e
nesta entrevista analisa o
m·arxismO e a labor da
esqueroa á luz das
convulsións actuai~.

Marta Harnecker
·'O. mcirxismo non pasou de moda: .os capitalistas Usan del para frear á esquerda'
•

•

1'

•

•

-

•

•

•

•

•

.,

-

•

As frentes populares seguen a ser Escluense os que. sin~an que están · plo, que os compañeiros salvado- co;. vou investigar o problema da
válidas · como alternativa da es- escluidos do proxecto. Non pode- reños eren que un sector da oligar- emulación, da competéncia no soquerda para América Latina ou ria dicer que forzas. lso depende quia seria susceptíbel de ser gaña- - cialismo en-Lenin, e empezo.a enserian · experiéncias específicas oe cada país. A Democrácia Gris- - do para.un proxecfo antiimperialis- contrar por todas partes a palabra
de cada país?
· .
tiana chilena parece moi distinta da ta e de desenvolvimento nacional, comuna, emulación de comunas.
Estou absolutamente convencida ur.t..iguaia. No · Uruguai hai unha es- disposto .a participar nun proceso Cre que as categorias leninistas
de que a esquerda non pode que- querda que Te asomb_rou poi~ su? de industrialización máis autóno- seguen senda válidas?
·
dar contenta co tércio que tivo en , madur~z. Veno. do Peru e.!'Ion· e ~s1. mo. En definitiva, trátase dun desa- E máis non vexo outras. Vostede
xeraJ. nos paises n.os ,que máis lo- A Izquierda Unida ~eruana teí! ~un- fio. Aí está .a experiéncia nicara- ve algunha outra. Penso que seg~ou avanzar. Quer dicer, a Unida- da erros. he~em~rnst~s, sectarios. guana (se ben non podemos toma- guen a ser válidas; o que houbo foi
da Popular en Chile foi un tércio, a P~~den amda mo1to o tempo en se la como un éxito) onde rnembros unha deformación da conceición
Izquierda Unida en Perú e 0 Partido criticaren uns. a outros...
da d_ireción, cos que eu falei, planT b lh'
d0 B
texan que eles non poideron levar leninista.
ra
ista
rasil son.aproximaadiante o seu modelo de· economia · Ou sexa que vostede non fala de
damente · tércios e o , mesmo .o
Frente Amplio Uruguaio.
mi~a desde o comezo, polo blo- crise do marxismo-leninismo, senón da sua aplicación?
Coido que só se ·p ode talar de
queo, etc.
. vangarda, é c:ticer' de. condución
ERRO DE
. CHILE
O partido de corte leninista segirá
política qüe logra conquistar a he·
~ xo~ar o mesmo papel?
_xemonia, cando a maioria do. povo FOI O TER' FEITO UNHA Quefl non conduce masas ñon
se _. sir:ite identificada co proxecto POLÍTICA MOi
pode autoproclamarse vangarda.
Mo,itos partidos están a decatarse
que este levanta. Non se trata dun- SECTA,R.I A COAS
ha frente semente popular ou dÓ
de que· non ~on ·capaces de consque eu chamo as masas ·máis radi- BASES. POPULARES. DA truit por si mesmos un novo pro- .
calizadas. Hai qué ir a un proxecto DEMOCRÁCIA
xecto, que deben sumar forzas e
que involucre a sectores·máis amque ·é bon que :haxa perfís distinJi>los.
·
CRlSTIANA'
tos. Por exemplo en Colómbia, os
. ·compre definir moi ben o eriemi- .
. sectores máis ·radicais do ELN
go. principal, que eú creo que é a '
\consi9eran -que é moi importante~
oligarquía e ó imperial.ismo neste
aporte do M-19 que .chega a outros
m.omento, de xeito que o resto das Madurez signific~ ser máis mode- s~ctor~s ~ociais e ségueno pen·forzas deben ·ser incluidas no pro- ·rado?
·
sando pésie á definición actual ,
·xecto de cámbio. Ora ben, ás vedeste último grupó, éercana á so 7
·ces, pq.ra caniiñar cara el, é preciso Madurez significa flexibilidade, por cialdemocrácia. ·Os revolúcionários
cqnstituir un proxecto n;iáis defini- suposto, e .significa inserción na salv~doreños consideran que 0 _ ·
do e gañar forzas desa _maneira. realidade nacional. Que pasaba Movimento Social Cristia'no e 0
Logo . o resto dos colectivos vánse coa ésquerda dos anos 60? Era . Movimento Nacionalista RevolucioincorporandO. 0 - erro de Chile, o unha esquerda que util.izaba es- nário; de _
Ungo e Zamora, · que
noso, non?, independentemente _ quemas. ~~ - tora. Que. non_ coñeeia constituiron a Fr~nte Democrática
doutros erros, como o de ter sido as condicions dos seus paises. Da- - Revol_ucionária, non son aliados de
demasiado confiados, demasiado · quela · loitábase · entre esql)emas; segunda, digamos, ou ·compañei- .
-crédulos na constitucionalidade que si 0 maoismo, que si . 0 foco ros de viaxe, senón que deben tordas Forzas Armadas, foi' o ter feito guerrilleiro, se. -0 modelo soviético, mar parte da condución política
unha política moi ~ectária coas bavia pacífisa. Quer dicer, ·esque- deste momentb ·na loita anti-impeses populares da. Democrácia Cris- mas extranos á realidade nacional. rialista e anti-oligárquica. xa que
tiana. Xa que logo,· non conseguí- . A madwez. hoxe en dia significa . logo a liña divisória estaría nestes
mos algo que poderia ter sido · un que esquerda está matinando ·no · doús últimos factores. Todo demovimento popular moito máis só- seu país, nas suas tradicións cultu.:.. pehde ·de quen esteña consecuenlido Porque esa xen·te t1·n-a plan.te rais, na sua realidade concreta· " temente con· 1·so... · ·
·
·
xamentos
similares
á . esquerda e- chegou. a comprenp'er a neces;da~
- '~ · IZQUIERDA . UNIDA
> nomeadamente os mesmos intere- de de elaborar ·proxectos nacio- -·Isa implicaria únha fonda· revisión
PERUANA TEN AINDA
ses. E por sectarismo, por hexe- nais. ··
· da t~oria leninista?
monismo, por non comprender na- ·s ignifica iso involucrar neses pro- . Non: Seria,· sa···cadra, unha .revisión ERROS
,,. - quel 'intre iso, fíxose unha política xect9s ás burguesias nacionais?
'do estalinismo. Eu lin a Lenin moi- HEXEfy'IONISTAS, _ _
. -que . en · lygar ..de sumalos,, ·marxr- Tomada no
conxunto, coido tas veces para ·moitos libros que
· ·nounos .. E algo que está a mudar que ninguén pensa ql,le na Américá .. ·teño escrito e- cada vez que busco . SECTARIOS. PERDEN
na actu_al esquerda da Amériéa La- Latina haxa unha burguesía riaCio- algunha temática atópome con AINDA MOITO TEMPO
tina.
nal clara,· definida como tal. Eu non · cousas n<;>vas. ·Por exemplo agora,
EN SE CRITICAREN
Quen formarla parte dese proxec- estou ainda ·dedicada á analise da. co problema da cri.se do socialista al•érn.a tivo?
. ·
~i:nérica Latina' p·er~!ei~ po~· ~.xem- mo, do modelo estatista burocráti- UNS AOS OUTROS ... '
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Eu separo crise do marxismo e crise do socialismo. Son distintas.
Aquel é unha ciéncia. Este un proxecto. Unha das aportacións de
Althusser, que como saben. foi o
meu profesor, é a de ter dito que o
gran descubrimento de Marx foi o
fundar unha nova ciéncia, a ciéncia
da história. E como toda ciéncia,
se o seu desenvolvimento se detén, perxudícase e entra en crise.
O estancamento durante décadas
fixo que o marxismo esteña en crise e que non teñamos resposta
hoxe para os problemas da crise
do socialismo. A realidade act ual
cóllenos nunha situación de desventaxa grande no eido da produción teórica.
A respeito dos partidos comunistas que perderon o poder, parece
que tiñan o poder escrito, pero
non o real.
Tiñan o poder, pero non o consenso. O proxecto de Lenin era democrático. Lenin creia que unha revolución non se podia manter sen ter
o apoio da maioria. Por iso digo
que a cuestión da maioria é algo
que se procura desde o comezo.
Chégase por determinadas razóns
históricás a outra causa que é o
contrário do proxecto inicial. Por
iso coincido con Galeano cando di
,que o funeral ao que nos convidan
non~ o noso.
Vostede sempre foi crítica do so~
cialismo?
Non, non.
Do modelo soviético?
Dos nianuais ·soviéticos. Non fun
crítica do socialismo. Síntoma responsábel, en certa medida, de ter
quedado en siléncio a 'respeito de
certos erras que viamos. Costába~ nos rnoito defender o socialismo.
En determinado momento tiñamos
que quedar c~lados. Alguén dixo
recentemente que os verdadeiros
amigos sori os . que nos critican e
eu comparto esa opinión. Xa que
logo, o _pjor que se pode facer é sil~nciar as críticas.
Non terán os seus plahtexamen- .
tos unha .carga emocional que· a
levan a pretender salvar o marxismo-leninismo ·do derrube do sé>-

.cialis
Até E
que t
máis
· máis
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'NESJl; , lNTR~,· UN .
DO& ~IS CRITICOS
DA REVOLUCIÓN .
CUBANA, COMPR,E_··_
QUE FIDEL SIGA A ·.
FRENTE; PERO EL E A
DIRECIÓN DO PARTIDO
: fEÑEN CLARO QUE. ÉNECESÁRIO E
URXENTE UN RELEVO
· DE CADROS E·ASI O ·
.ESTÁN .A FACER'

desafio,' é unha ·1oita oontínua: Ninguén se pode instalar. Hai que
conquistar á xente cada día. lso foi
.. o que pasou en Europa; ali houbo
uh afastamento das m·asas.
Co~o e?Cplicar a permanéncia de
Fidel no poder, durante tantos
anos? · · · ·
A história ensina que hai que poñer
prazos, límites aos mandatos. Lenin plantexaba a rotación dos drri- ·
xentes e, abofé, que se deu o contrário. O caso .de Fidel é un caso
tora de ·série. É un líder de estatura
mundial. Con Gorbachov surxiu
· unha gran figura, pero co que _pasou despois dá a impresión de que
o proceso se lle toi das mans. Neste intre, un dos máis críticos da revolución cubana;· compre que Fidel
siga á frente, pero el e a direción
do partido teñen claro que é nece-

con s~ir: dos éscritórfos e. botar as _sá!i~ ~ ~~~~t~- ~~c~~~evo de cadros
esta_d1st1cas. Cuba ten que cons- · e si .. , .
.
truir ·agóra a sua economía; planifi- Que opmton ten da perestrotka?
car, sen unha documentación que
ainda non puido ·recuperar. Ante os A mirt entusiasmoume moito e tivo
erros de idealismo, criticados no 1 ·un gran impaéto na ruptura de
Congreso do PCC e existindo un do_g_mas ..Por eséncia son a~ti~Q~- .
modelo que parecia exitoso naque! matica, ~unda. que por desgracia os
eu$ ~1bros . foron empregados
momento é lóxico que se mirara . m_
_
dogm~t1c~mente. Penso qu~. a pepara o modelo soviético.
.
restro1ka t1vo un etecto pos1t1vo no
movimento revolucionário de América latina obrigándÓnos a pensar
· coa -cabeza própria. Agora se me
pergun~ar -sobre os ·efectos da pe·restroika, _creo que G_orbachov xamais pensou que se ia producir o
DIXO QUE
que_ logo se produciu. Creo que
OS VERDADEIROS
ninguen cálculou o explosiva que é
AMIGOS SON OS QUE
a opresión antidemocrática. O que
está ·a sucedf!' na URSS é un proNOS CRITICAN E EU
ceso qe taita de clases. Hai secto- COMPARTO ESA
res proclives ~ sectores qüe frean
. - o ~ámbie. Hai sectores que está.n
OPINIÓN'
-.,...---------.,.---- polo· retroceso ao capitalismo e outros·que-están polo avance cara ao
socialismo. Ora ·ben-, quen vence a .
quen? .No caso.da URSS podemos ·
tBr a esperanza de que trunfen as
Houbo unha subestimación da forzas que están polo socialismo.
de')"locrácia no socialismo?
No caso do resto dos_paises de
Si. Os paises socialisté;ls deferide- Europa do Leste so.n pesimista a
ron o que. se chamaba democrácia curto prazo. Creo que van .cara ao
social (educación, alimentación, capita:iismo: ·
. saude ...). · Bsisten eleicións, - pero
Un dos a~pectos que non comdoutro tipo. E o que se está tratan- . parto da perestroika ·é a sua poJítidó ·de perfecionar en .Cuba. O IV ca ·internacional, non no que a esCongreso do PCC discutirá este fórzqs pola paz se retire, cos que
tema.
todos estamos de acorde, senón
De~ocrácia é respeto á min.oria? no esquecemen~o do Terceko
Mundo. .
Por suposté>. Veño de escrebir un
texto · que des.envolve ·o princípio
leninista de respeto · ás mi norias.
. Lenin foi minoría durante moito
tempo. Ademais é leninis~a a eonQeición · de partfdo de tendéncias
·que non. son o mesmo que fraCASO DA URSS
cións. Outra causa que non é leni·
OS TER A
téxia contrarrevolucionária ca nós copiadera á .que se refire Fidel. Co- .nista é a conceición de partido úni- PODEM
.
··
para elaborar a nosa estratéxia re- piáronse fórmulas que viñan da. co. Lenin plántexou a democrácia · ESPERANZA DE QUE ·
volucionária. É paradóxico. O im- Unión Soviética. Daquela comeza a dos soviets e afí participaban so- TRUNFEN AS FORZAS
perialismo si usa para a guerra trasladarse a Cuba o modelo de cialistas revolucionários, _socialis- QUE_ESTA'N POLO
·
contrainsurxente as categorías do partido próprio da URSS, coas tas de direita, mencheviques, ·anarmarxismo.
suas estruturas, manuais, escolas quistas, etc. A história foi levando SOCIALISMO. NO CASO
Como explicar logo a crise do so- de cadros; etc. Esa é a etapa que a que quedaran sós.
DO RESTO DOS PAISES
cialismo?
· hoxe se está tentando superar.
Como se ópera no socialismo ~n
.
.
cales toron as razóns da copiade- _ relación aos opositores? .
DA
EUROPA
DO LESTE
O que sucedeu ten pouco a ver co
ra?
·
.
.
Hai
que
ter
'
e
n
conta
qu~
a
sacieSON
PESIMISTA
A
que Marx e Lenin cavilaron. Ese
socialismo non é o deles, nen o Tivo- ~oito que ver o tracas~ daza- ~ dade e~t~ .coniposta .de intereses · CURT0 PRAZO' ·
noso.
fra do 70. nespois do Che caiuse . contrad1torios _e, ~v1.dentemente,
----nun idealismo enorme. A loita con- te~. q~e sorr:ieter ~s. mteres.es, da ·
Nen o de Cuba?
tra o burocratismo identificouse mmona aos da ma1or.1a. Esta so _se
Non, non é. Cuba é un proxecto
·
somete cando a pres.1onas. Esa e a
orixinal que nace sen o apoio so- . .
. leida hfstória.
Unha última· pergunta. Cree que
E: se non se somete?
pésie a tantos erras, fracasos, cri-.
viético. Fói unha revolución criado- .
· ra. Non copiou a .ninguén na sua.
Se non S$ somete haí que somete~ ses e s~nsaci~n · de desá~i~o,
orixe, procurou unha solución n~la. Se- se quer aprobar un plan .eco- paga a pena lo1tar polo soctahs- ·
BA E UN
hómico ou se aproba pola forza'da· mo?
·
.cional ao seu problema. O Movimento 26 de Julio non tiña nada
.maioria ou pola da minoría, non hai Estou convencida de que. si. E saque ver cos partidos comunistas PRQXECTO ORIXINAL
outra maneira. Respeto que a mi:: mos moitos-os que pensamos iso.
clá~icos,. lnspirous,e. nas tradicións · ATE O 1972 OU 1973
noria pense que 0 seu capitalismo Abandonamos por fin o hexemonac1onals. En Mart1 e en Maceo. Os
.
•
é bon, pero non vóu respetar que nismo, o verticalismo; o. dogmatisprimeiros anos tor:Pn qe búsqueda · , FOl__N~SES ANOS.
fagan unha política en contra da mo e· iso é o que nos ha permití~
de _respost~s c~iadoras para . e~a CANDO -COMEZOU -0
maioria, porque iso seria unha falta · dar resposta. C:on to9as esas t~rere~lldade, a1 estan as obras .econo-· FENÓMENO DA . . .
de respetó á maioria.
fas ~nnba era 1mpos1bel contestar
m1~~~· 1~·-~~ie~fe~~ ªf~;'f~~ .1973, COPIADERA .DA UNIÓ_N_ E se ~ minoría medra?
aos desafios que tiñamos.
o
aproximadamente. Foi ri_~ses anos ·, SOVIÉTICA'
· Se as minorías medran e vencen
La República
qando co~ezou ~·- fenomeno da
·
__ ~J _,_que ~es dar a razq.n. Aí está o
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'QUE PASABA COA
ESQUERDA DOS ANOS
60? ERA UNHA
ESQUERDA QUE
. UTILIZABA ESQUEMAS
DE FÓRA. QUE SE O
MAOISMO, QUE SE O
FOCO GUERRILLEl.RO,
SE O MODELO
SOVIÉTICO, A VIA
PACÍFICA. Q_U_E_R_ _
DICER, ESQL)EMAS
EXTRANOSA
REALIDADE NACIONAL'

IOS
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·os
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siin- .
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.cialismo real?.
Até agora. ningyéíl me demostrou
que haxa µn instn.Jmento de análise
máis eficaz. Os capi~alistas . usar:i
· máis o marxismo p_?ra a s~á estra-
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QCONFUTO DO GOLFO
A aviación iraqui borilbardoou :con armas químicas povoados inteiros

Cufdistán, .os esquecidos:do .oriente próxifno
.

·-

-

.

..

zas
Antes xa rechazaran un intento do
O actual conflito na área do . réxima ·de ampliar as suas bases,
intentando: criar unha·frente nacioOriente Próximo trai á
nal coa participación dos comuactualidad e a situación .d o·
nistas, .curdos e. outros. · No 1974
povo curdo ~22 millóns de .e de forma un'ilateral, o governo de
persoas, .o máis· importante Bagdad cria unha rexión autonómica nunha área que é a metade
grupo étnic0 sen entidade
da rec!ama,da polos curdos. Esta- .
nacional- ésparexido
belece un conselló lexisfativo e
fundamentalmente en tres
.outro executivo con poderes so ...
· Estados: _Iraq, Turquiá.e ·
. bre certas matérias, mais todós os
!rán. O,un longo pasado de
se.us membros eran nomeados
opresión e sublevacións, os . polo·governo iraqui. Os curdos re-·
xeitan este esquema acusándoo curdos fdron ·recentemente
de
fraude .. Uo novo levantamento
as vítimas das. armas .
~rmaqo surxe entón. Irán apÓia
químicas portadas pola ..
con armas e refúxio aos guerrilleiavia.ción iraqui.
ro.s curdos. A sua intención non
Bombardeos que, no seu . _ era outra que desestabilizar ao réxime ésquerdista de Iraq; Foi unha
. dia . 'non alcanzaron .a
. das confrontacións de maior vio~
provocar máis que breves
nota:s na pre_nsa occidental_. léncia e destrución. Uns 45 mil
curdós enfrentáronse a seis diviOs curdos son .uns 22. millóns de sións iraquis, uns 84 mil ho'mes.
A rebelión rematou bruscamenpersoas, o máis impórtante grupo
étnico sen entidade . nacional, que - te' no 1975, cando os governos de
viven no -Iraq (20% da povoación Irán e Iraq chegán a un acordo soe 1/3 do território), na Turqui_a {url .bre as lindes no estreifo de Shatt
·10%.) e na Síria e Irán, onde é me- al-Arab, co que Irán corta a sua
- nor a· propor~ión. -Hai tamén cur- axuda aos guerr.illeiros curdos. A >
dos na URSS (uns 250.000) e no · derrota foi tetar para os curdos.
Líbano; trasladáronse aíl, hai uns Uns cen·mil curdos ·tiveron que fu- ~
· 15 anos e vivendo nunha situación. xir P.ara o Irán, mentres que uns ~
de _
miséria total.
-- ·
· lO mil foron feitos prisioneiros. · Manifestación de curdos en Londres (1987). "Condeamos ao réi,,;e lraqul polo uso de armas químicas contra o Curdlstán"
Dúcias de aldeas foron destruídas. sinálase na pancarta.
•
Unha zona quente
Povoacións non curdas son levaCurdistán está situado nunha das, máis unha vez, a repovoar o
mento do Sha, os curdos esixen oficiais curdos na rexión autónoIrán e
zona de gran importáncia estraté- Curdistán, mentres que . 300 mil. Democrácia: para
do
novo governo revolucionário a ma, que a policía estexa sob o seu
xica, l)Unha· zona sempre quente. curdos son- trasladados. para o sul auto-determinación para 9
autodeterminación do - Curdistán control, que o ensino sexa totalPor isto foi sempre peza coidicia- do Iraq,: nun intento de reducir a· Curdistán
no marco dun estado federal e de- mente en curdo e a liberdade para
da .polos impérios: primeiro dividí.- sua presenza nas áreas de maioria
rana os persas e os türcos, . lago . curda. To.do isa mentres se consi- No Irán, e despois- do derroca- _mocrático. Queren que só haxa os presos, chegando a ter xuntanos ingleses e franceses. o Curdis- deraba ab Curdistán "rexión autótán funciona hoxe· corno unha co- - noma" e cun "governo representa- lónia interna de Turquía, Síria, Iraq tivo". Asi as causas, ao ano see Irán. Os c;atro están de acordo guinte os curdos voltaron colleras
en manter esta situación, e c;:te- armas.
mostrárono coa sinatura de máis
Hóxe ·a situación para os curdos
.M.VILAR
de 1o pactos político-militares.
no Iraq non é nada doada, o seu
Os curdos son un pavo formado
o Curdistán é un ha terra· rica en território é constantemente atacafundamentalmente de agricultominerais, petróleo e propíéia para do e bombardeado. Asi en Agosto
res e pastores. A sua fa~a -é de
a gadaria, que está totalmente so- do 1983 as forzas iraquis . sitian
orixe indo-europea, afín ao permetida a un feroz control militar Ql,Jshtopa e Diyana e deteñen a
T U R
todos os homes -entre 12 e 80
sa. O território curdo foi ocupado
·por parte dos estados opresores.·
polos árabes no século VIII. O IsControl que leva a ·ignorar total- anos, para lago . facelos desfilar
lam foi aceitado moí pronto, pero
mente o problema curdo (caso de - ,palas rua~ _de ._Bagdad, dici~do
non así o árabe, que ten o signifiTurquía) ou a acusar de anti-islá- · - que son pnsioneiros de guerra 1racado de- língua dominante que
mico o mencionar calquer cues- nianos capturados en Haji Omran . .
0culta a sua identidade e o seu
curda. Por outra parte, os Suponse que lago foron jnterna........ tió'"!
pasado. A cultura curda é hoxe M1di s•·t••r•n••n
bombardeos e ataques militares dos nl)n campo. de ·concentración
, unha das menos afectadas palas
están á arde do día. A Aviación cerca da frc;>nte1~a xordana. Sad.incursións· inimigas nunha zóna
iraqui ~t&cou , povoados curdos ?~n:1 Husse1n d1xo .daquela. que
de paso constante: Desde antigo
. ª 1algunha xente ~e Barzarn que
con armas qufmicas entre o 15 e
levaron a ' cabo loitas contra os
o 17 de Abril ~ o ·19 e 21 'de Maio ., vive no l~aq que se lrxou e ?olabo' ·\ ..
impérios turco e persa para reide ' 1987; causando 90 mortos e rou 9os. irarnan~s:·· e e~ digo c!a".' .
1
.._
vindicar
a
sua
identidade
e
ó
di0-: máis de 150 feridos.- A prensa oci- ~:~~~te iue tene~ que irse 'ª.? in.... ........ . ... . ...
dental non informou apenas dest? .
· ._
~ª' _!lCompan~~o . reito a governarse por si mes...
mos. En 1848 levantáronse con~ atr~~idade, . nen tampouco de· que ~1nnh~ total arab1zac1on ~o C~r~istra os turcos e eonqueriron man- O ~ran Curdlstán, o centro da nación curda e a república de Mahabad (1946)
72 rapaces foran executados en . · ª non queda un topornmo
tera independéncia ·durante dez
Sulaimaniia .(Iraq) e que os seus .c~~~o e .~nha~ 7~6 e~colas foron
anos, chegando a ~cuñar moeda '
corpos apareceron con ·claros sín- P
fidas por ensinar en curdo.
própria.
tonias de- torturas: altos e uñas
Sévres ou 0 engano c:IÓs . novas fronteirás sen base loxísti- deportacións e calcúla-se en 100
.arrancados. Na Tur'.quia calcúlanse
aliados ·
ca e crian e arman novas exérci- mil os que non suportaron 0 árien vario.s centos os mortos nos úl- _
,
tos. Para entón, xa se firma otra- do vento do Curdistán. As de.'timos anos, polo exército. A gueA históriá máis recente dos c~r- tado de Lausanne (1923), ·CO que portacións seguiron e seguen
rrilla, do Partido. dos Traballadors
AVIAGION IRAQUI ' dos, a máis cruel, comeza coa legalizan e fixan politicamente a·- (ANT nº. 313). En 1966 o governo
Curdos, causou tamén baixas endesaparición do império otoma- situación actual do Curdistán.
sírio privou da cidadania a 1 oo
tre os turcos.
-ATACOU ·POVOADOS
no e a criación, polos aliados, de
Pésie a todos os inconvenien- mil curdos, que foron evacuados
CU~DOS_ CON ARMAS
Curdos no Iraq; loita e
novos Estados: Síria e Iraq, á tes, lograron criar governos Cur- das suas aldeas. lsto era unha
frente do's cales col'ocaron como dos de moi curta duración en parte - do proxecto racista chaQUIMICAS CAUSANDO
represión
reis a· indivíd.uos traídos de Ará- Turquía. e no Irán. Houbo, tamén, · rnado "cinturón .árabe". O mesNo 1958 o governo iraqui recoñe- 90 MORTOS E MÁIS DE
bia. Os curdos pensan que é o levantamentos m.asivos nestas mo proxecto foi lago levado a
. ce que ó Iraq está f<;>rmado por 150 FERIDOS. A · .
momento histórico para criaren o zonas. Cada un destes custou cabo polos iraquis, baixo o nome
dous · pavos dístintos: árabes · e
seu próprio Estado, mais os seus miles de martes e deportacións. de "cinturón verde", 1.800 vilas
PRENSA
OCIDENTAL
.
. curdos. No J 970 chegan a un
intentos tropezan éQn deporta- No sul (Iraq) producíronse suble- foron destruídas no Curdistán e
acordo ca lfder curdo B~rzani para . NON INFORMOU
cións e execucións. E considera- . vacións nos anos 1922, 1931 e médio millón de curdos foron es) estáb_
elecer un Ci.Jrdistán autóno- · APENAS DESTA
. dó o momento de· coller as ar- no 1_944, que continuaron nos tabelecidos en campos de conmo, o que proporcioña un período
mas. Daquela os Aliados asinan anos 60 coa chegada do líder do centración. O Curdistán foi siste.ATROCIDADE
NEN
·
.
de relativa calma de catro anos.
Democrático · Curdo maticamente queimado e arrasa. o tratado de Sévres (1920), no Partido
No meio das conversas os curdos . TAMPOUCO DE QUE 72
que prometen a criación dun Es- Mustafá Barzani, · exiliado n~ dó, c'ortadas as árbores frutais e
.......
rachan o pacto.. ao acüsar aos ira- RAPACES .FORON .
· entullados os pozos ·naturais. A
tado Curdo. Co 'mesmo logran Unión Soviética.
\
quis de estabelecer miles de áraEritre as duas grandes gue..: idéa do "proxecto verde" era non
enganar aos curdos e, · entanto,
..
EXECUTADOS
bes na zona do Kirkuk, a zona pedividen ao Curdistán, trazan as · rras; os curdos sófreron masiv9s ~ tjeixar nada verde no.Curdistán.D
troleira do Curdistán e que os ira- SUALIMANllA (IRAQ)'
quis excluían da iona autonóm!c~. ·
•

MANUEL VILAR
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cen

zas co primeíro ministro Bazargan
e co Aiatollah Taleqani. Mais pronto foron ilegalizados os partidos
curdos, o Pardido Democrático do
Curdistán, e o Komala (m-1). Pésie
.a esta represión, en Novembro do
1986 Rádio Teerán anúncia con
entusiasmo o acordo entre o PDC,
que actua sobretodo no Iraq eo
PUC, que actua no Irán, no que
deciden colaborar xuntos para
acelerar a caída do réxime iraqui.
Permítese, tamén, a celebración
dunha conferéncia cultural curda.
Mais para a maioria dos curdos
isto non significou cámbio substancial na atitude de Irán, non vendo diferéncia algunha entre o réxime e o outro.

u

rrilla calculada nuns oito mil homes.
Na Siria dise que hai unha xeral
simpatía cara o problema curdo;
isto non priva que algunhas organizacións curdas estexan proibidas.
As causas van mellor na URSS.
Aquí viven un cuarto de millón de
curdos, que non poden comunicarse cos seus irmáns do outro
lado da raia. A maioria viven en Arménia e uns 15.000 no Kazakhistán ao que foron levadós na época
de Stalin. En Ereván, capital da Arménia, existe un instituto curdo
que hoxe é a vangarda na loita ·
pola recuperación e promoción da_
língua e cultura curdas. Recentemente un curdo, Nade·K. Naderov,
foi nomeado presidente da Académia de Ciéncias en Kazakhistan.

lndepéndencia: a única
'DESDE o 1983 o
alternativa
CURDISTÁN TURCO
Os posíbeis aliados naturais dos
ESTÁ TOMADO
curdos na zona, os partidos coMASIVAMENTE POR
munistas, teñen os mesmos esquemas
sobre o Curdistán que os
UNHA DAS MÁIS
respectivos govemos opresores.
PERFEITAS MÁ'-=Q-U-INA-S Consideran que o nacionalismo
DE MATAR DA OTAN. curdo é reacionário e pequenoburgués. Hoxe experimentaron un
QUE PERSEGUEN A9S certo
cámbio nos seus planteaGUERRILLEIROS ATE
mentos e están dispostos a aceitar un Curdistán autónomo, pero
O SUL. NO IRAQ.
condicións. Mais, en xeral, a
AMPARANDOSE NUN con
sua atitude perante o problema
curdo é de miopía total. O Tudeh
TRATADO DE
COOPERACIÓN
_ __ (PC iraniano) apoiou a guerra con-

tra os curdos até que foi proibido
por Khomeini. O P.C. turco trata
de gañar a simpatía dos curdos,
dada a situación colonial e de miséria que están a sofrer, máis non
renega das ideas de "unidade turca". Nengún partido comunista
aceita que os curdos teñen que ter
Na Turquia sempre
as suas próprias organizacións
proibidos
políticas e sindicais. E iso que os
Os curdos-turcos reveláronse secretários xerais dos PC, de Síria
moitas veces e desde o 1920 vi- e Iraq e vários membros dos comiven baixo a imposición de feis tés, son curdos.
marcíais. Desde o 1924 é proibida
a língua curda, as montañas CurA OTAN tarnén ten os seus intedas son chamadas "montañas reses postas no Curdistán, dado
Turcas" e están suxeitos a unha
que este ten a chave para a zona
inexorábel política de turquificapetroleira do Oriente Médio e fronción. Hoxe non existe en Turquia teira coa URSS. No seu territorio
nengun xornal, libro, programa de
hai misis americanos apontando
rádio ou TV en curdo. Só durante
cara a Unión Soviética. A complio mandato de Ecevit os turcos cidade de todos os membros da
afrouxaron un pouco a represión OTAN coa poi ítica represiva de
sobre o Curdistán. lsto permitiu un
Turquia e total. O governo alemán,
aumento da conciéncia nacional por exemplo, non presta axuda
curda, que se traduciu nunha axupara actividades culturais aos curda real e constante aos seus irdos que viven na Alemaña, como
máns do Sul, levantados en arIta presta ás outras minorias, atenmas. Desde o 1983 o Curdistán
dendo a protestas turcas de que
turco está tomado masivamente
isto poderia conducir a enfrentapor unha das máis perfeitas mámentos entre os turcos e os "iniquinas de matar da OTAN, que
migos da unidade turca".
persegue aos guerrilleiros até o
Sul, no Iraq, amparándose nun
Esta total negación dos direitos
tratado d.e "cooperación mútua".
Tratado que tamén intentarono es- dun povo leva a que moitos curtender aos iranianos, mais estes, dos empecen por aceitar a idea de
de momento, non colaboraron, que o Curdistán debia de ser . un
dado que Teerán via nos curdos- Estado máis da URSS.
turcos un potencial político que
Os
curdos-turcos estiveron
podía utilizar contra Turquia e os
. USA se estes se decantasen por sempre pola independéncia. Os
apoiar abertamente a oposición ao · demais nunca se atreveron a pronunciar esta palabra. Agora un
réxime de Khomeini.
partido· de recente criación (t=:eOs turcos.- tañen afirmado clara- breiro 87), como resultado da fumente que non queren un novo sión de tres organizacións: o PartiEstado no território do antigq im- do Democrático do Curdistán-Orpério otomano e a única maneira ganización Nacional, patrocinan a
de frear a onda de nacionalismo independéncia total e de todo o
curdo é como dixo o primeiro mi- Curdistán. Outros, como a Unión
nistro, pala forza (Le Monde, 27-7- Patriótica do Curdistán, solicitan a
85). Para iso manteñen máis de autodeterminación para o Curdiso
cen mil saldados contra un ha gue- _ tán-iraní.

MÚTUA'

Insisten na necesidade dunha saida política

Os árabes ·congratúlanse
da oposición da URSS.á guerra
.M.V.

Kuwait no exílio seguiu insistindo .gue de forzas extranxeiras no
en que a única solución era a mi- . seu território". "Nós non pode·mos, continuaba o comentário,
litar.
A reunión de Helsinki,
Funcionários xordanos, país asegurar que eses góvernos poientre Gorbachov e Bush,
amigo do lrak, smalaron que "a dan administrar tranquilamente .
veu supoñer unha vitória
resisténcia de Gorbachov a unha ás masas árabes"-.
diplomática para a Unión
Butros Ghali, secretário exípación militar ocidental pode imSoviética. A atitude deste pedir gue .haxa guerr~".
cio para Asuntos Exteriores, e
último país foi comentada
O Daily News, periódico en lín- cuxo governo envio soldados ao
moi positivamente .pela
gua inglesa de Bahrein sinalaba Golfo, expresábase no mesmo
"A reunión de Helsinki,
prensa árabe, non asi pela no seu editorial, ao dia seguinte -Sentido.
dixo, representa unha das princi"Gorbachov
ao
se
do
cúmio,
que
ocidental perennemente
ao ataque militar, permiteu pais etapas diplomáticas para
afectada de antisovietismo opór
que os árabes segamos na pro- estabelecer os fundamentos
e anti-nacionalismo árabe. cura dunha solución própria ao dunha solución pacífica á crise".
conflito do Golfo". O diárib engaTras coñecerse os resultados da dia que "é a derradeira oportuni- Entrada de mediciñas e
reunión de Helsinki, o alívio ex- dade que ternos de lograr que o~ alimentos
tendeuse por todos os paises iraquies abandonen Kuwait sen · Outro aspecto da reunión de
árabes, simpatizantes ou opos- necesidade dunha intervención Helsinki, visto como positivo, foi
tos a Hussein, congratulados de militar que -matiza o xornal- a a petición de clarificación á ONU
·que a posibilidade de ter que en- corto ou longo prazo hase cobrar dos termos do embargo que non
frentarse entre si se vexa poster- como vítimas aos governos dos deberia afectar a meiciñas e aligada. Unicamente o governo de paises que permitiron o desple- mentos.
Por outra parte, o lrak abriu xa
decididamente outra frente diDISTRIBUCIÓN DO PRÉCIO PAGADO
plomática cos acordos alcanzaPOLOS CONSUMIDORES DE PETRÓLEO
dos co Irán. Tras a firma da paz,
agora prodúcese unha apertura
Gusto de Produción ............................................................. 2,7°/o
de fronteiras comercial que asesPercibido polos paises productores .................................... 7,9%
ta unha dura puñalada ao embarCompañías .................................. ,...................................... 41,9o/o
go e engade un novo factor e un
Imposto nos paises consumidores ................................ :... 47,5%
novo interrogante a esta partida
xa repleta deles.
O
J

AS PARADOXAS DE HUSSEIN
M. ,,.:IG:.

A política de Sadam Husein non une, senón que
divide á nación árabe. A sua pretensión de erixirse
nun novo Nasser, nunha referéncia liberadora para
todo o pavo ~rabe, choca coa sua política agresora
doutros paises árabes ou islámicos (Curdistán, Irán,
Kuwait), coas suas estreitas relacións co tráfico de

armas e coa sua propensión a utilizar armas quími- ·
cas contra a povoación civil islámica (ver artig? na .
páxina anterior). Sen embargo, a sua aventurerra e
dubidosamente xenerosa política ten a capacidade
de convocar os ódios norteamericanos e unir, en
consecuéncia, as sensibilidades antiimperialistas
dos árabes. O rei Fahd. terá moi difícil o contínuar
no seu cargo após de ter permitido a ocupación do
·
.
seu território polos marines.
Son as ofertas das Nacións Unidas e as da Unión
Soviética, expresadas na última reunión de Helsinki, as que mellor recollen o sentir' de todo o poyo
árabe; capaces de unir a lóxica de lrak e a de Exrpto coxuntural e fatalmente en bandos opostos. Baséanse estas no freo á guerra inmediata e na procura de saidas políticas, a poder ser dentro dos
cauces interárabes. Tales premisas son un leve primeiro paso no longo camiño de consecución da
plena soberania da nación árabe sobre os seus recursos e a sua cultura. A guerra entorpece ese camiño e retrotraemos ás cruas certezas da guerra
fria.
O
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CARTAS

. ..,. ,

dun fólio, que leva cinco minutos
que tamén se queixaron do desprezo dos europeos ricos, dos · escribir, contribuindo a salvar vidas humanas. Pergúntome se
americanos que lles daban só os
1
acaso non merece a pena unirse
traballos pior pagados e en cir-::--r1~~~,1~--.J~~T1~~~~~-~
a esta loita, se non nos ternos
cunstáncias nas que nengun deconvertido en persoas insensíles desexaba traba llar. Que des(pp
bles que non nos preocupamos
cobriron que no estranxeiro non
\
p'ola vida doutros seres humaregalaban os cartos como se lles
nos. Onde está a solidariedade?
tiña dito antes de marcharen.
Afortunadamente moitos eremos
Como pudo a sociedade esque/
• 1
que paga a pena (Al ten 1 millón
cer todo isto?
de membros}. Pero cantos máis
Andade con ollo, irmáns afriHO~E,AS8
sexamos, máis vidas poderemos
canos. Este é o consello dun
salvar, ou non?
amigo. Andade con tento porque
Este informe tala de torturas e
xa podedes observar a cultura
maos tratos en 96 países, execuque teñen eses que pensan que
cións extra-xudiciais en máis de
os pigmentos do pel son rasgos
40 e desaparecidos noutros 20.
definitórios do carácter. Andade
As cifras son frias, pero trátase
con ollo porque entre eles e as
de persoas con nomes e apelibestas pouca diferencia vos hai.
dos, polas que Al traballa. Asi,
Eu, pola miña banda, reitérome nos versos do comezo e só· emitíronse 2.886 accións urxení
1
tes por esas vítimas de violame resta desexarvos duas caucións de direitos humcrnos. 2.826
sas: que vos vexades queridos
persoas condenadas a marte,
por todos os que pensan coma
, , ,,....,,,,, .....
2.229 executadas e boa nova de
min, apesar de sermos brancas,
que os países abolicionistas xa
e que axiña voltedes ás terras
son 68. Algunhas desas persoas
parece-me que non o están utiliQuérome referir en éoncreto a vosas onde, por experiéncia próforon executadas logo de xuízos
zando de xeito racional, plural,
ese traballador guineano que re- pria, sei que as xentes son acosen garantías por "crimes contra
senón que tan e desfán ao seu
cibiu unha descomunal malleira lledoras e hospitalárias, boas,
o estado", roubaren bicicletas ou
D
ditatorial antollo dando luz ou
(9-Xuño-90) polo mero feíto de sinceras. En fin, son xente.
distribuiren pornografía. Se deXESUS CONSTENLA DOCE
asulagando pensares segundo ·ser negro e querer beber nun bar
(Compostela)
sexa aportar o seu grao de area
estritas patias individuais.
de La Mojonera (Almeria) un renesta loita, escreba AJ-Vigo, VeBen sei que un meio de comu- fresco que sofocase as suores AMNISTIA
D
lázquez Moreno 9, 1° Vigo.
nicación non pode dará luz pú- da xornada laboral nun inverna- INTERNACIONAL
ALBERTO ESTÉVEZ
blica todas as opinións -por es- deiro. (e non quera nen imaxinar O pasado 11 de Xullo a organiza(Vocal do Comité Executivo
pazo. Pero isto non é óbdice en que eircunstáncias se desen- ción mundial independente pro
de Sección Espaftola de Al)
(Vigo)
para non valoraren pensares non volveu esa xornada}. Quérolle di- direitos humanos Amnistia Intercompartidos pola redacción.
cer non te preocupes, amigo, os nacional (Al} apresentaba o seu
GALEGO NA CERVEXARIA
Tampouco supón censurar ou teus agresores son persoeiros de informe anual correspondente ao
deturpar textos en función do mentes cativas, seres valeiros, ano 90, no que se detallan as O que vou relatar aconteceu o
pasado Xoves 23 de Agosto na
nome e apelidos do asinante. E que na .sua cativez tentaron de violacións de direitos humanos
desde logo, o que xa é absoluta- ceibar en ti, máis grande ca nen- acorridas no ano anterior en todo cervexaria "Varadero" sita na rua
Fernández Latorre de A Coruña.
mente incalificábel, impreséntá- gun deles, un noxo que se lles o mundo, rexistadas polo SecreSentei-me acompañado da miña
bel, desde calquera ponto de revoluciona no corpo ao se senti- tariado Internacional de Al, con
vista, é a má educación e preporen tan enanos, tan cativos, tan sede ~n Londres. O 89 marcou o compañeira e un amigo nunha
mesa coa intención de tomar
téncia.
ínfimos.
fin da chamada "guerra fria",
Quérome referir tamén aos oito abríndose pois unha década de algo cando veu onde nós o caVeño sofrendo de vostés acnixeriano"s que fuxiron do seu entendimento entre as superpo- mareiro para nos perguntar que
cións e atitudes de má educapaís por motivos relixiosos (eran téncias que oxalá conduza á me- desexabamos. Meus acompación persoal e política desde xa
cristianos nun país musulmán) e .' llora da situación dos direitos hu- ñantes pediron un mosto e un
un lonxano tempo cronolóxico.
que o único que atoparon na manos no mundo. Xunto á situa- cortado, pero (oh! desgrácia) a
Dá o mesmo que eu reflexione
nosa cristiá sociedade foron os ción do meio ambiente e ás dife- min deu-se-me por pedir un café
sobre- o cosmos, que escreba
como galego comunista, ou que paus das Forzas de Orde Público réncias Norte-Sul, segundo os con leite.
-"Perdone pero no entiendo
por durmiren na Praza de España analistas, a evolución no respeito
opine sobre os sucesos do Leslo que me dice", contestou-me.
te. As suas contestacións .para de Madrid (11-Xuño-90) xa que aos 30 artigos consagrados na
lnxénuo de min, pensando que
non publicar-me artigas ou para non atoparon nengun hostal Declaración Universal de Direitos
DARIO XOÁN CABANA
efectivamente non me oira repeonde
os
admitisen
para
durmir.
relegar-mos
son
sempre
semeHumanos
aprobada
pola
ONU
en
(Lugo)
tin-lle educadamente "un café
Por que? Porque eran negros.
llantes: "eres un rollo", "como te
1948, serán os principais pontos
con leite", pero desta volta o
atreves a escreber sobre cienQuérome referir -tamén a Lluís de reflexión da comunidade inOPINIÓN E IGUALDADE
home volveu repetir que non me
ldjabe, español de orixe guinea- ternacional nos vindeiros anos, o
cia?", "para escreber sobre o
entendía, agora cun tono de voz
na, que di que non pasea á noite que fai ainda máis importante o
Leste hai que estar moi, ben inA linguaxe insultante e as blasfemias son
un legado da escravitude.
e uns ademans visibelmente
formado", "para publicar hai que polas Ramblas de Barcelona traballo de activistas de direitos
L. Trotsqui
agresivos. Reparei nos rasgos flporque a policía lle pede a docu- humanos como os que compoter calidade" ... contestacións, tosicos do camareiro pero a simmentación cada dous pasos. ñen Al.
das elas, que me ten dado o sr.
Escrebo:-lles estas liñas porque
ples vista non parecía sueco, de
Traballa de camareiro e vixiante
Veiga por teléfono.
considero que o semanário ANT
Se botamos unha ollada a este
todos os xeitos intentando condebería ser unha plataforma ineSres., nun periódico que sexa en discotecas porque resulta informe, observamos que 71 paítar a miña indignación tentei exexótico que te atenda e te des- ses manteñen en prisión a perquiyocamente plural e respeituopodium das voces populars, cun
plicar-lle o que era unha vaca e
sa coas voces populares. Taabano emancipador, ricaz, todos pache as bebidas "un homé de soas por causas como a c;jefensa
que o leite era o que se sacaba
cor". Pero a sua vocación non é · da sua relixión, opinións polítimén, porque xa non dou aturado
ternos direito a opinar. Ademais,
a indignación no carpo.
a que estas opinións estexan en esta. El é topógrafo. Pero é ne- cas, sexo, orixe étnica, a negati- muxindo-a. Foi en balde, o home
seguía sen entender e negou-se
gro.
Coidaba -hai tempo- que
pé de igualdade visual, de espava a cumprir o servizo militar, ás
a atender-nos, os meus nervos
Quérome referir ·tamén a Ma- actividades sindicais e motivos
vostés estaban á frente dun sezo.
traicionaron-me e marchei ind~g
manário participativo, abranxeEnfin, a má educación e a pre- nuel Segorbe, arquitecto de pro- de similar natureza cando non
nado deixando caer un cinceiro
dor, aberto a todas as opinións
poténcia sabionda só é própria fesión, que o dia 7 de Decembro recorreron ou abogaron pola viode universo liberador e que, polo
dós que ergueitos encol de ené- de 1988 cando ia mercar mate- léncia. Un indígnase ante isto e ao chan, co cal as persoas das
outras mesas, que non se inteirarial de debuxo nunha tenda de confía en que moitos outros citanto, non se rexian exclusivasimos pre-conceitos non valoran
ran do que pasara, deberon penMadrid foi obxecto dunha mallei- dadáns sentirán estupor ante esmente por fóbias e fílias peros pensares dos demais.
D
ra por parte de dous policías que tes dados. Perguntámonos se sar que estaba tolo.
soais.
ANTÓNIO LIZ VÁZQUEZ
Agora, máis sereno, decidin
deixaron de pegarlle cando com- podemos facer algo para remeNon só vostés, de forma tei(Madrid)
probaron que era español de na- diar esta inxustiza e os resulta- escreber esta carta para denunmosa, non me respeitan textos,
cionalidade e, ademais, arquitec- dos do traballo dos membros de ciar este feito: Hai direito a que
ou mos relegan a un espazo inaDISCRIMINACIÓN RACIAL
to. Pero claro, como era negro ... Al (ben en grupos como os de un estabelecimento público unha
xeitado, ou non mos publican seEri Longa noite· de. pedra Celso
nón q!Je.i inda en riba, utilizan
Quérome referir tamén a: todos Vigo, Coruña, Lugo, Ourense ou persoa sexa discriminada polo
Emílio Ferreiro escribí~: "(...) An- ese africanos que andan pola Pontevedra o coma membros in- simples feito de talar na sua línunha linguaxe imprópria de calque as nasas palabras sexan nosa Terra vendando de todo dividuais}, con 4.190 grupos re- gua? Que lle pasaria a este home
quera persoa educada.
.
distintas
e ti negro i eu branco polos bares, polas festas, polas ; partidos polo mundo inteiro, par non entender a palabra "leiVostés saben perfeitamente
(... }se os nósos soños son iguais feiras. Quero denunciar que as- amasan _que a presión exercida te"? Seria efectivamente sueco
que teñen certas doses de poder: publicar, dar un espazo · (... ) coma un irmau che falo (...)". tes homes aturan incansabel- por persoas correntes pode ou como a persoaxe. da viñeta de
apropriado, respeitar o escrito,
Retomo hoxe as suas palabras mente o desprezo da xente, da cambiar isto. Asi, 143 casos de Castelao "dende que está a seretcétera, é un concreto poder,
e quero que cheguen através xentuza que esqueceu que per- presos de conciéncia foron libe- vir en la ciudá se le esquenció el
por modesto que sexa, que ao deste periódico a todas as per- tencemos. a unha sociedade que rados no ano 89, principalmente, Gallego"? Causas veredas... o
escritor lle permite, ou impede- soas que anda a ser discrimina- para o noso mal produciu inxen- através de cartas ás·autoridades. FRANCISCO JORQUERA·CASELAS.
(A Corufta)
tes cantidades de emigrantes Si, velaí o poder dun _bolígrafo e
lle, a comunicación. Pois ben,
das por motivos raciais.

O SEÑOR FEUDAL ·
Os Estados ·Unidos de Norteamérica reclamaron estes días a
axuda económica dos seus aliados para pagar o seu despregue
. de guerra contra Iraq. O seu razoamento é simple: dado que
nós estamos deferidendo os intereses do capitalismo interna:..
cional, é lóxico que os diversos
aparellos estatais do capitalismo
paguen o noso esforzo bélico. A
reclamación dos EE.UU., contra
o que un puidera crer así de prin- ·
cipio, non foi motivo de escándalo, e seguramente será ben atendida por moitos gobernos.
Quizais os EE.UU. teñan _ql.i.e ir
renunciando pouco a pouco, ou
moito a moito, á súa hexemonía.
económica, hoxe duramente
ameazada polo Xapón e mais
polo Cuarto Reich alemán. Pero
ó que non parecen resignarse é
a renunciará hexemonia militar,
e por eso pretenderán converterse nunha especie de xendarmería internacional, nun exército
mercenario coma as antigas
condotte de Italia; ou, talvez,
máis propiamente, nunha caste
de supremo señor feudal do uni...
verso mundo que en condición
de tal percibirá determinados-tributos en· troco da súa protección-. Unha protección que de
cando en cando non deixará de
amolar bastante tamén a algún
dos seus protexidos, pero que
neste caso parece gustarlle a
todo mundo, en primeiro lugar a
esa especie de Sociedade Anónima Mercantil coñecida . polo
nome de Estado Soberano de
Kuwait.
Umberto Eco, que ten escrito
moi agudame1"1te · sobre certos
feudalismos modernos de menores dimensións, achará nesto
graves motivos de nova reflexión. E eu, que en tempos soñaba coa desaparición dos bloques
militares, agora láiome da creba
do Pacto de Varsovia. Polo menos, antes aínda había un resD
pecto.
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'Asombrábame que nori houbese 'apenas novelas ·galegas.
co tema do mar. Galiza é todo filar'

V alentin González··Carrera,
gañador do B!anco Amor.con "Riosil" - ~
lío dalguris amigos que me axudaron a revisar os textos. ainda
que a escrita miña foi directa.. mente en galego porque os diálogos que eu tiña cos mariñeiros, e que ia arnoldahdo na trama. non habia :Óecesidade de
traducilos .. A J.:!ngua,xe formal ti- ·
ven que superala bastante pois
recoll.o no libro as variantes da
ghead~ ou da-seseo ; tratando qe
ser o máis fiel posíbel á linguaxe
que escoitaba" .
· O novo Prémio Blanco Amor
non qt,Ier arriscar unha opiÍlión
fondo sobre o momento actual da
narrativa galega; pero fai suas al~as. das opinións de Suso de
Toro, "aí atrás el.dicia que os autores novas non eran ás veces
aceitados porque 'estabam<!ls
nunha sociedade ancorada. Com:
parto isa opinión no sentido de
que ás veces se cii. os autores no-

• XAN CARBALLA

Valentin González Carrera /
ven de ser galardonado.
co Prérnio Blanco Amor
de ·novela longa coa sua
obra "Riosil", unha
narración, coñ moitos
elementos de crónica
xomalística, producto de
diversas viaxes que
González Carrera ten feito
anos atrás . O escritor,
berciano de Ponferrada,
xornalista de profisión, fai
con esta a sua primeira
incursión na literatura en
gal ego, un idioma que
confesa non dominar pero
' .
que " era o que me pedia
imperiosamente esta
obra.

a

A cabalo do xomalismo
"Non acredito moito na divisória

entre ficción e realidade. Eu traballei con materiais tirados da
realidade e nese senso directamente xomalísticos. ·Traballei
con conversas magnetofónicas,
coa miñas anotacións nas viaxes, e se incluo unha esquela ou
unha folla da lomea, eu procureinas e non as inventei. É totalmente xomalístico e rion renúncio á rniña condición de tal, e
quizais a razón do libro está tamén en que é unha forma de
elaboración que non calle en
nengun dos meios que hoxe se
están a eclitar. Ogallá estivera
antes publicado pero isa é a rea-·
lidade que queda fóra dos perióclicos."

Neófito en gal ego
González Carrera ublicara anteriormente dous libros de viaxes, "Viaje al país de los rimn-'

alédárpe que se rache ~sa dominante de apoSta.r .polo consagrado
e polo xa coñecido, que a xente ·
do xuri apostara por un autor
novo en todos os .sentidos : novo
na literatura, .no galega, en idade,
descoñetjdo. Ise sentido de risco
(§ . . góstame porque sae do circo dos
a§ catre de sempre. Un fenómeno
,5 como a· nova narrativa española,
~
que está senda un éxito editorial,
~
non se corresponclia por igual en
~-=--=----~~--~
. Galiza. E.n canto ao próprio tema
pareciame terríbel que. non se fixeran apenas .'novelas sobre o
ACREDITO
mar e é un valeiro que ainda hai
DMSÓRIA ENTRE
que encher. Galiza é todo mar: .

'NoN

NA,

FICCIÓN REALIDADE. ·
EU TRABALLEI CON
MATERIAIS DA
REAL!DADE E
DIB.ECTAMENTE
XORNALÍSTICOS ' ~
dos" . unha pelegrinación de Ourense a San Andrés de Teixido, .
e un outro acompañado con fotografias de Anxo Cabada, "Via-' ·
je al Vierzo" (sic) e este é o primeiro en narrativa e en galega,
"o galega non é a miña lingua
nai. Son de tena fronteihza e o
castelán é a miña língua primeira. O galega coñézoo posteriormente e ñeste libro tiven o amá-

Un escritór en duas línguas
González· Carrera manife_Sta. von~
tade. de seguir senda €$critor en
duas línguas, "escrebo ha0itual- .
·mente en castelán' e móvome entre duas águas~ Neste caso· o li- .
bro pedia iriehidibelmente o gale- ·
go e asi está pensado, pero nou~
tras ca8os pode non ser asi. Ago-·
ra mesmo non teño plantexado
nengun proxecto narrativo novo ,
e o outro clia clicia en broma ria
televisión que o rne11 proxecto é
casar con K:im Bassinger e agorq.
mesmo non sei se cando aborde
outro proxecto narrativo será en
galega
castelán. Parécerríe
que será en castelán ainda que
finalmente o tema mandará". O

ali

Pintura, eseultura, recitais e música
'

•

F'estival de Poesia do Condado

celebra os días 15 e 16 a sua pri. meira . década . O programa do
3niversário 'repite e'Sta fórmula
::le éxito que alterna o recit.a do
c oa música, a animación. e as
3rtes plásticas e que congrega
;rrandé cantidade de públjco ao
pé das murallas do castelo de
Salvaterra.
O Festival de Poesia' do Con 'iado continua a tradición . dos
vellos xogos fiarais que se celebraban en .tocia Galiza .en fin de
século. Preqisamente, algunhas
::::onvocatoÍ:ias db baiJco Miño
como ad~ Tui en 1870, marca-

• Inglaterra retira as
axudas ao .gaélico irlandés. O delegado do Governo de
Londres pata o Ulster. Peter Bro. ke , retirou todas as axudas que
estaba a receber unha das priilcipais organizacións aclicada · ao
ensino do gaélico irlandés. Ainda que non se nomeu organización nen~a . _a delegación
británica declatou que a deci- ·
sión· baseabase na colaboración
descoberta entre os ensinantes
do irlandés o IRA.
Londres entregaba case quin- ··
ce millóns de pesetas ao West

e.

Belfast . Committee OÍ ajoma
Gael cos que se pagaban . vinte

salários de profesores e subven. cionábanse vinte escalas infantiles de gaélico. Hai tres anos ,
e~ta asociación foi clistinguida
cun premio do govemo de Du.:
bliil poto seu labor.
Non. e esta a prirneira vez que
a West Belfast fica sen subvericións . O antecesor de Brooke,
Douglas Hurd, tomo a mesma
decisión no ano 1985 para coriter , segundo explicara, o avance
do terrorismo. Nesta ultima decisión" a delegación do governo
de Londres puxo especial cuidado en suliñar que a medida rion
.significaba nengunha clase de
ataque ou 'menosprécio ao gaélico.
o·

f

no X Aniversário .do Festival de Poesia do. Condado
Coa participición de doce poetas galegas, invitacións a outros
::le .varias línguas, exposicións
::le plástic.a e actuación de grupos de cámara. folk e rock, o'

nal

vas teñen tempo .a madurecer. E

"Riosil é unha história que fala
dos mariñeiros galegos e que

propriarnente relata unha marea
no Gran Sol (mesmo leva ese
subtitulo Unha marea no Gran
Sol Eu embarquei no mes máis
duro. en AbriJ . e fixen os 20 clias
dunha marea nun barco hai
dous anos. Neste texto xúntanse tamén as experiéncias mi.ñas
na Antártida e os dous meses
que estiven en duas embarcacións de Vigo (Nuevo Alcocero
e Pesca Puerta. 4) que foron pola
zona das Malvinas e as Shet1and; xúntanse as miñas estáncias en Combarro e Cangas e finalmente unha recollida de dados en diversos portes, Marin,
Baiona, a Lomea de A Coruña e
especialmente no porto de Burela onde se escrebeu boa parte
do texto e nun dos máis importantes partos galegas , que está
fóra de Galiza, que é o de Trintxerpe.
"A novela ten un suxeito cole ctivo que é a tripulación e ainda que hai personaxes concretos non s e debuxan en detalle.
A novela é moi crua, cunha lin- .
guaxe moi directa , moi realista ,
se n agachar a dureza dunha
vida como a do mar".

• Congreso de Agal. ·A ·
térceira édic::ión do Congreso Intémacional da língua · galegoportuguesa. vai comezar o vindeiro 27 de .Setembro no Auclitório do Centro Cultúrc;tl Gaixavigo ·e ademais dos dous grandes
bloques temáticos (Ciéncias da
linguaxe e Lín~a e texto literá'rio), que ·van contar cunha importante preséncia de sociolinguistas de prestíxio internaciocomo Eugénio Coseriu, ·Chaves de M13lo, Silvia Elia, Txillar- ·
degui, Sáncl:lez- Carrión Óu Donald Ríagain, vai ter un dos
. seus máis importantes centros
de atención nas sesións espe- ,
ciais aclicadas a Ricardo Carvalho Calero, na ,q ue se· apresentarán unha decena de ponéncias.
A matrícula está aberta até o
próprio clia de inauguración, e
pódese pedir máis información
a.o s apartados ·308 (Vigo) e 353
(Ourense) . As auas últimas xor.nadas· do Congreso desenvolveranse en Ourense. ·
O

ron momentos inaugurais mo
proceso de recuperación cultural. A de Salvaterra de Miño é la
única celebración do país qJe
1
ten como asunto central o veyso
recitad9 polos seus proprios autores, pe ro atrae igualmente por
::mtros.aspectos extetno.s do programa como pode ser ,o1 festival
::le música rock, as ,actuadóns
je bandas, os conc~rtos de foil<
:m un concerto d~ ámara.

f

C9mo poetas i~vitados de
Portugal, asisten este ano José
Viale Moutinho e Duarte Mangas . Maria Oleart i Font e Josep
[gual Febrer \leñen dos Paises
Oatalans . De Euskadi participarán Edorta Jiménez Onnaetxea
e Imanol Irigoien Aranberri.
O limiar e presentac\ón será

na voz de Antón ReiJca , que es·jace e meia haberá un concerto
'je banda de música.
.
taará acompañado ppr Dario
Xoan Cabana, Manuel Maria ..
As · actuación dos poetas seMargarita Ledo Andión, Miguel
rán a pártir das cinco e meia da
Anx9 Fernáp-Vello, Xela Arias, , tarQ.e, coas ~tervencións dos ·
Bernardino Graña , Miro Villar,
. ;rrupos de Foil< A Ouenlla, Dem
Rafa Vilhar , Carla Solla . Varela ,
::le Bretaña , e ·Paulina Vieira de
Cabo Verqe .
.Julio Béjar e ~arta de. CostB;. ·
Na mostra de pintura e escul9 prograrr;ia dará comezo o · tura
. exporán obras Bal<;:Íomero
Sábado , 15 de Setembro, ás cinMoreiras, Luis Vecino , Manuel
co da tarde curi concerto do .co- ·
Dacost a e dez artistas mais .
nxunto de cámra Unic-Music.
· 9sculturas · serán de Paco IgleÁs dez da noite terá lugar o fessias, José Luis González , César
. tival de rock, coa partic,ipació:h
Prada e ·Rosendo.
::los grupos Kinindiola e Os Diplomático; Domingo dia 16, a ·
O festival está organizado
pala Sociedade C.ultural e .De b~nda dos bombeiros voluntá- ·
portiva do Condado coas axudas
: rios de Paredes de .Coura interj.a Députación de .P ontevedra, .o
pretará pasacorredoiras· e o gru ConcellO' de Salvaterra e a Conpo teatral Latirili fará unha ac. selleria de Cul~ura.
O
tuación de . _teatro de · rua. Ás

Ás

· •Aplausos do público á
Mostra de Teatro Cómico
· de Cangas. Cheos cliarios .de
público que aplaudiron aos grupos na VII Mostra de~Teatro . Có
mico e Festivo de Cangas _no
cine Galaxias e t amén nas ruas.
Os grupos Kalandraka: Margen ·
e Spaguetti amais ,do vasco Pikor. lograron a intensa . animación de rua que xuStifica desd e
hai anos por s i a semana cómi. ca de Cangas. Tamén foi celebrado o espectáculo de Tanxarina quE? actuo Domingo tora de
programa.
.
o festival que programa Xiria
está sobradamente consolidado
con un programa de ·espectáculos ·de pequeno formato nó que
se logra manter a calidade meia
· e cun·-sobresainte repertório de
esp.e ctáculos de rua .
O
-
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'ÑoTEATRO
GALEGO HAI
· MARXINADOS ~
PERSOAS QUE NON
PODEN TRABALLAR
PORQUE OUTROS
ESTÁN A
DESPRAZALOS'
dentes da Administración.
Pero unha selección de
obras e compañia& seria
sempré tan discutida ou
máis ca o sistema aciual. E
en todo caso tan difícil de
discernir.

.

Sempre haberla obxeccións
· pero seria dificil elexir por motivos tan extra-teatrais como se
ten feito estes anos. Aquí non
se elexiu por motivos artísticos
ou ideolóxicos senón por razóns
particulares . Tense criticado
isto, pero non bastante porque
o resultado destes anos foi moi
negativo. O teatro é unha causa
plíblica que está na rua . Fíxose
repetidamente un teatro que
non interesou .

Maximirio Keyzán,
1:fil ·rndepéndente··nó Céntrq .Dramático Qalego
.

.

'O c.DG ·talaba de teatro. poplilar ~
·para d.IBimular ~ mál feito.qu~ ~e~taba'
• G. LOCA DE TENA .

captar público e conseguir que
resultados son pobres, tánto
desde unha análise que poderia
busque a calidade e non educafacer un entendido como a xullo co mais chabacano-e hortera
·independente. En Pitandello, Valle; O'Neill, Chejov ou
porqu·e asi non colaboras a unha
- gar d~ reacción do público, que
Brecht procfüara unha poética nunca sel?ara.da do
mellara
da xente, do teatro nen
son
duas
extremas
a
considerar.
horizonte socioló:Xico e político. Arredado desde 1984 dos
O pr..oduto é malo. Porque se fai ' · de nada. Isa de decir que se escenáriós, regresa coa dirección .dup Pirandello que
taba a procurar un teatro popumal teatro. Peor ca o que se fadeberá estrear paÍa· 1991 :po Centro Dramático Galego.
lar foi unha disculpa para xusticia cando non había menos
AQ suas opinións crítlcas sobre a política teatral da '
· meios. Cando amparas un esficar o·mal feitó que estaba. Paré_c eme unha forma de disimular
.peháculo co~ máis meios e tes
Administraéión téñe~e gañado un cas$ mítico _ .
prn,ico intelixente porque o bó
mellar decotado 'e máis luz, se o
aillamento do C:.o nxunto da profesión teatral, que agora
que ten o teatro é que nel quedá
que mont_a s non ten categoria,
romp~ p~ra ·colaborar con Blanco Xil. todo á vista e nada se pode aganótanse máis os defectos. É
char.
corno se tes _unha voz pobre e
Cal é · o seu diagnós~ico so~
non ten sostén ide'ülóxico en abnun local pequeno queda mal
. - breo último teatro galego?
· soluto. · Tampouco ten calidade
pero se vas' a un local amplo
artíStica, ben por incapacidade
O te~tro que se está a 'facer aqui . . ou por situación p~rsoal: Pero os - queda p~or ainda. Eu non vou ao
Teatro Galega porque son rnoi. tos Of:! actores que non saben ta'PIRANDELLO ABRE
lar, que o tan mál, e porque os
APORTADUN
textos · carecen de sentido. No
'tratamento dos clásicos déronlle
TEATRO
áo público unha idea equivocaE
DISCONFORlvIE
da e quen agora quera volver
APRESENTA O
.Método .de 1-efrura e escri~urá
montar un Moliére por exemplo
que contar co que se fixera
FRACCIONAMENTO
elaborado e comprobador nas ·terá
antes.
DA PERS'oNIALIDADE'
~aulas polos ·cornpoñentes. do
A responsabilidade será en
· Seminário l?ennanente da AS-PG
todo casó· compartida cos
diri.xi°do~ ¡:»or ·Xúlio Rodríguez · que desde o Governo AutoLópez.
.
nómico ,fixeron a política
Teatro da liberdade
teatral.
e procuraron dirixir e
·. O métod.0 consta de.:
manipular o CDG.
Que queda do Teatro IndeENRED.OS, Libro I con fichas pará p aluno . .
pen~ente?
Eu ; faiaria de politicas. Porque
pasaron .varios góvernos pala
Eu fixera unha predicción . AinENREpos, Libro II; para. o .aluno.
.
Xunta e non podemos referimo~
da nori existían os centros draENREDOS, Libro do Profesor (Esta ~ía didáctica remíte~e aos
a un só. En ,totlo caso poderia- ·
máticos, falábase. de teatros. esmestres que o soliciten co 50% de desconto).
mas talar de un· só, do primeiro. ·
tábeis apoiados pala adminisAi si que poderia haber unha
tración. Pareciame máis intere· clilpabilidade · .de non acertar.
sante o intjependente polo que
-Despois, en sucesivos govemos
representaba de liberdade. Cancon sucesivas cores, resulta que
d0 pensabamos que por fin des.
,
a situación do Teatro non carhpois do franquismo esa liberdade Pablo Roq.riguez "Oitabén"
biou. E sempre a mesma. Parede e independéncia cpbizada ia
mem bro dO' IGSP.
ce que non se lle ,pode botar a
. ser realidade, resulta que iñven- ·
Publicaci611 Infantil Ilustrada compos~a
culpa unha conselleria.
taran . estoutra absorción por
por un centro· de in~rés dividido en dez
.parte da Administración. Se no
unidades didácticas. :
Nunha cousa· ·c oinciden vacanto de . centros dramátfcos,
Libro moi útil para a área de experiéncia
rias conséllerias: nesa políque están todos en crise, tivedo Ciclo Inicial e Medio de EXB.
tica que se c~ou buscar
sen subvencionado con ese di.1
_aá público e que tiña como
ñeiro teatros independentes, sedistintivo a superficialidade. · leccionados con · rigor, ·poderíamolos reálizar tal como nós tiñaÉ que ·ámpliar o público · non se
A VENDA NAS LIBRARIAS
mos idealizado. Pero esta oporpode facer. con a)go que non in-·
tunidade quedou frustrada ,e toP
.- edidos ª .: '-...:W Tll~; Apartado 11.SS, 32080 OURENSE
·1 tbeliresa ao público .-Ao.final, o púda8 as· compañías se convertl.- ·
~
.
·co ·vai preferir o que ten un
roh en práé:tfoarilente . depenIL---~--_;;=====--_.;;._,_
~
certo ·nivel artístico. Ti tes que

. o seu nome forma .part.e principal da história do tE?atr-b'

.. i
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.ENREDOS

-AfIGUEIRA ·

a
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Pero no pacto para a constitución do Centro Dramatico
Galego participou a profesión teatral en bloque.
lso non é certo. Habia alguns
que fixéramos teatro ao longo
do franquismo . Outros marcharon por buscar distintos horizontes. desligáronse do teatro galega e voltaron cando houbo cartas .

Un pequeno feudo
En todo caso, o consenso
para a constitución do CDG
integraba todo o que se podia identificar como profesión teatral no país. Acaso
unha parte dos que facian
teatro quedaron mand.nados?
Si hai marxinados. Persoas que
farian teatro e non poden porque outros están a desprazalos .
Non falo só dunha persoa nen
falo de min, por suposto, senón
de xente que eu coftecin na proba de actores celebrada no mes
de Xuño en Compostela. Eu vou
traer unha actriz que terá pala
primelia vez oportunidade de
actuar en galega na Galiza e
doutros actores que poderian tamén traballar aquí pero actuan
en catalán por ai . Non só non
se buscou desde aqui a esa xente senón que se procurou por todos medios que non aparecera.
Hai persoas ·concretas que tiñan
agarrado un pequen o fe u do e
non querían que ninguén entrase porque se podia dar o caso
que fose mellar ca os outros e
os deixaba .quedar mal .
Agora vai participar no CDG
coa montaxe de Así é se asi
vos parece de Pirandello.
Que o que lle interesa deste
autor que xa ten dirlxido
duas veces?
Este texto é1a primeira obra de
feitura anti-burguesa do Teatro.
Os Ionesco, Williams etc. viñeron despois.- Pero esta é a primeira obra aberta. A história
pechaoa e perfeitamente solucionada, o teatro de facer decimonónico, queda rota con esta
obra de Pirandello que é de 1917
e ten· o plantexamento de traxédia moderna. Abre a porta dun
teatro disconforme e as .persoa'·xés nón son, pretenden ser. Pre- senta. o fraccionarriento da pe~
sonalidade que é un asuntó que
en 1991,' cando se vaia ·estrear
a obra, é actual.
O

·QúieirQ
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15) ·D'Annunzi'o: Piov_e ·su le
tue ciglia nere (Chove nas tuas
cellas negras). 151 votos. ·
16) Aiiosto: Le donne, i cava~
llier. l' arme. gli amore (As donas, os cavaleiros, as armas. os
amores) . 119 votos. · .
17) Parini: Sorge il mattino in
compagnia dell'ª1ba (Surxe a
mañá en compañía da alb~) . 118
votos.
18) Mont{ Bella Italia, amate
sponde (Bela Itália, amadas riveiras) . 111 votos:

Os 40 máis
belos e os 40 ·
máis amaqo~
versos italianos
O suplemento literário do xomal
turinés La Stampa, no séu número 694, correspondente ao l O
de Marzo do presente ano abriu
unha enquisa que fechou o 21
de Abril dando o resultado o dia
28do mesmo mes no devandito
suplemento . Á enquisa enviaron-se 10.328 votos, o que non
é muito se se considera que o
penódico turinés (órgano da
Fiat) vende un prornédio de
case meio millón exernplares. E
máis se se considera que habia
regalo para os gañadores: viaxes a Veneza entre o 25 ao 27
de maio cadrando coa grande
mostra adicada a Andy Warhol
(para os residentes no Piemonte) e a Turin para os residentes
tora do Piemonte, do 18 ao 20
do· mesmo mes coincidindo coa
feira do livro. Para non diversificar a enquisa, os responsáveis
do suplemento (tuttolibri, minúsculas e dous tipos de letra)
deron coarenta versos, que foi
sobre os que se fuco a enquisa.
O resultado (ou resultados) foron
os seguintes. (Daremos, por
orde, nome do poeta. verso en
italián e versión -literal- galega, para o verso máis amado co número de votos. Para o verso máis belo. nomé do poeta sabendo que é o mesmo verso
que se reproduz na lista de versos máis amados- e número de
votos.) Ei-los versos máis amados ·
1) Leoparcli: E il naufragar
m ' é dolce in questo mare (E o
naufragaré-me doce neste mar) .
2222 votos .
2) Dante Ahgheri: Amor que
a nullo amato amar perdona
(Amor que a runguén amado
amar perdona) . 1314 votos.
3) Pevese Verra la marte e
avrá i tuoi occhi (Virá a_morte e
terá os teus ollas) . 828 votos.
4) Quasimodo: Ed e subito
sera (E de súbito é noite) . 666
votos
5) Petrarca : Chiare fresche e
dolci acque (Clara fresc'á e doce
água) . 491 votos.
6) San Francisco: Altissimo,
onnipotente, bon Signare (Altísimo. omnipotente, bon Señor).
482 votos .
7)

Lorenzo

de

'Medici:

Ouant'é bella giovinezza (Canta
é bela mocidade) . 421 votos.
8) Pascoli: C'e qualcosa di
nuevo 'o ggi ne! sale (Há algo
.
novo ho~e no sol) . 390.
9) Ceceo Angiolieri: S'i' fosse
foco, ardere 'il mondo (Se eufose
lume, arderia o ml).ndo). 312 votos .
10) Foscolo : Ouello spirto
. gu~rrier ch.' entro mi rugge (O
espirito' guerreiro que dentro de
min ruxe) . 278 votos . 11) Caducci: I cipressi che a
Bolgheri alti i schietti (Os cipreses ,que en Bolgheri son altos e
puros) . 241 votos .
12) ()ozzano: Ouello que fingo
d' essere e non sonb ! (Aquel que
finxo ser e non son!) . 207 votos.
13) Gaspara Stampa :, Vivere
ardenao e non sentire il male
(Viver ardendo e non sentir o
mal). · 195 votos. A única dona·
da lista.
-·
14) Montale : Meriggiare pallido e assorto (Face·r asesta pálido e absorto). 19~ votos.
·

#

19) Cavalcanti: Perch'i' no
spero di tomar 9iarnmai (Porque
non espero 'xa tomar nunca
máis). 109 votos.
20) Miguel Anxo: Grato m' $ il .
sonno, e piu l'esser di sasso
(Prace-me o sono,_e máis o ser
de pedra) . 106 votos.
21) A.S. Novara: Che dice lapioggeréllina di marzo (Que di a

chuviña de marzo). 91 votos.
22) Sbarbai:o: Padre se anche
tu no fossi il mi0 (Pai ainda que
ti .non foses 6 meu. 77 votos.
23) Palaxxeschi: E lasciatériü ·
·divertire! (E deidade-mé divertir!). 52 votos.
24) Ungaretti: . Mi tengo a
quest'9]bero mutilato,. (Collo"'me
8: esta árbore mutilada). 49 · votos .
25) Manzoni: Dagli atri muscosi, dai fori cadenti (Dos adras
musgosos, . das áncoras que .
caen) . 48 votos . ,.
·
26) ·Caproni: Lá mía citta degli ammi in salita (A miña ·cida~
de arnor~s en subida). 48 votos.·
27) Pf].solini: Pavero come un
gatto del Colosseo (Pobre como
·u n gato do Coiosseo) . 44 votos.
28) Giusti: -Ou.si si non fuggo
abbraci0 un caporale (Aqui se
non fuxo .abrazo a un caporal).

·35) 'stecchetti: Prim~vera che
tu sia maledetta! (Que sexas ·
maldita pnmavera!). 19 vog>s.
36) Boiardo: La . pella isfuria
che il mio· canto rriuove (A bela
história que o meu canto move) .
30) Bem]: · Ándava combat·12 votos ..
tendo .ed era . rhorto (AnéiaJ:?a
· 37) Tasso : Gehlsalemrne salucombatindo e estaba morto). 23
tar si sente (Sente-se Sél:udar Xe·votos .
..
rusalem). 12 votos.
·.
31) Poliziano : I' mi trovai, fan· 38) Visconti Venosta: Mai
ciulle, un bel mattino . (Enconnon torna ll prode Anselmo (Non
trei:-me, rapaciñas, unha bela :
torna xa 6 valente Anselmo). 12
mañá) . 28 votos .
votos. .
32) G.B. Marino: Paradiso in- 39) Alfleri." Sublime specchio :
fernal, cele~te infemo (Paraíso
di verací detti (Sub~e · espello
in~emal , celeste infemo). 20 va- .·
de veraces ditas). 8. votos.
tos.
40) S. Di Giacomo: Éra ·de
33) Saba : Il partiere caduto
maggio e te cadeario 'rizino.(Era
· alla difesa (O porteiro caído na
defensa) . 17 votos.
maio e caíant;e ·até). 1 voto.
. En canto .OS versos máis .be34) Belli: Cl!atro angioloni co
ios , a votación quedou ·asi: Dan- ·
le troinme in boca (C'atro . anxi..te Alighien, 3679 votos; Léopar ~ .
ños coas trompetas na boca).· 1Ei
votos.
di, 22; 1; Ouasfrnodo , 709; Pe40 votos.
29) Campana: Tu · mi_ portasti ·
un po' d'alga marina (Ti me ·
trouxeste un pouco de alga inaTina) . 40 votos.
·
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trarca , 6161; Pavese, 452 ; Mon_tale , 323; Ariosto, 302; F'oscolo,
242; Pascoli, 200; Parini, 198;
San F:rancis<;:o, 186; Lorenzo de
'Medici, 167; D'Annunzio, 148;
Carduc~i. 146; Gozzano, 129; G.
Stampa; 122·; C. Angiolieri, 103;
Manzoni, 99; M~)[iti,. 76; Miguel
Anxo, 73; Calvacanti, ·65; Pa::¡olini, 62; Ungaretti, 61; . Alfieri, 46;
· Capro:qi, 42; G.B. Marinó, 37;
AS. Novara: 35; Sharbaro, 32;
Poliziano, 31; Berni, 28; Boiardo, ·
24; Campana, 19; Palazzeschi,
15; Giusti; ··14; Saba, 14; ·Belli,
12; Stecchetti, 5; S. Di Giacomo..' 5; e Visconti Venosta, 3.
·· Houbo leitores que _votar~n ·
por versos que non viñan na táboa que deran os responsáveis
de tuttolibri, o rnáis votado foi
un de Ungaretti, "M'illumino
d'immenso", que son, en realidade, dous versos: "Ilumínorne/
de imenso", 188. Son estes tos
versos rnáis belos e máis arna. dos da poesía italiana? Ouizais;
rnais, · de momento, . é · a única
vez que· o público tivo a palavra. · destinatario explícito (que·é provocador-receptor da mensaxe),
.XGG
se ben neste caso xa desaparece' o lirismo. Polo demais , dos
cinco cantos restantes , catro fan
alusión .a situacións de rniséria .
e/ou caciquisrri6. Coma sempre
nestes . casos , ·os ·textos non ·es·tán isentos dunha final irania,
se ben dis.t ribuída en moderadas doses ,. non por isa ,menos
efectiva . .Mais o relato máis interesante ·é o primeir·o, "Anacos
dun diário'' .. Composto, á sua
Son vintetrés relatos publicados
vez, por catro relatos ,que se-:iR- •
entre 1952 e · 1973 polo seu autegran entre si para lograr final~
tor, Manuel María, en xomais e
.
mente
unha, visión totalizadora~
coleccións que, en época tan si~
Máis que dun diário tratase de
nalada po-lo_ escurantismo~ aposreflexión átinxe tamén
revertaron pala comunicación en gadecer do · galeguismo no médioÍego. Esgotadas' estas publicasécu1o. -Ambas e · duas visións
cións desde hai vários anos, -a
Editorial 'Nova Galida oferéce- · desde a perspectiva dun nerío' e·
desde a perspectiva dun- home.
. nolos reunidos ':imn só volume a
E
é.que, ·ás veces .ven que se dirneio do cal podemos observ9J
feréncian home e nena? Porén o
e constatar a evolución formal
relato é desapaixonado, fu.o, vedesde prolíifico esqritor' .que
raz:
Lograse unha mensaxe obnunc~ deixa de- ser poeta. ·
xectiva, triste, .sen preci.Sar ser
Xesús Balboa p~lica a sua tese
O libro· canta _con tres blocas
partídária.
·
de doutorarnento sobre O monnos que se dividen bs vintecatro
te en Galiza(lJ. Un traballo
' relatos, 'segundo a orde en que
O ·terceiro grupo de relatos reoportuno·e claÍexadortanto para
foran ptJ.blicados :· "Cantos en .
eopilados, "Kricoi, Fanoi e Don
a história da desamortización
cuarto crecente" publicadós ini. como para as delimitacións acciafmente no 1952 e "Krico', -Fa- LoboÍús" (1973), canta cun grupo de catro relatos que demostuais de montes viciñais dos Ju- noi e Don Lobonís" do 1973-. Se
tran ·a superación de 8.Iltigos esgares .e das parróquias.
-aigunha característica teñen en
quemas .. Trátase de mensaxes
Prologa R. Villares que di: "o
comun todos - é sen . dúbida o
para as que antes precisaba un
prirneiro que compre dicíi' é que
afán de denúncia dunha situadestinatário e que agor~ están
parte dun principio non sempre
ción social inxusta e opresora ;
xa dramatizadas . Senda outra
evidente para os estudiosos dos
nuns casos isto conséguese
característica comun aos relatos
beps corriunais : que o mont~ en
plantexando a crua realidade tal
do 1952, o feito de seren prota. Galicia significaba algo distinto
e como é, noutra·s mediante
gonizados por seres non humado que noutros territorios penincontraste. Dos dez relatos de
nos; aqueles qué antes- eran.
sulares. dado que -noutros terri"Cantos en Cuarto Crecente",
destinatários· c;:las mensaxes do ·
tórios peninsulares, dado que se
· catro escollen a fórmula do desnarrador.
Dos tr~s contos res- - 'trataba dun espacio próximo ás
tinatário explíci.t o
cal. se lle
tantes, "O Forquitas" e "O Xe· aldeas e 'casas, integrado nas
· vai transmitir .u nha mensaxe
sús'~ responden á• fprmula máis
mesmas 1effit1ranazas, agricolafondamente humana~ de resulclásica 'do · canto : a condensarnente útil pór rnáis que se cata'tas de todo isa os destinatários
ción dunha vida nunhas liñas,
logue de "inculto" e , ademais,
· (un paxaro, unha árbore, unha
debendo
o narrador seleccionar
humanizado."
boneca e unha mesa de café)
o aspeéto que· define a vida do
Porque o monte significaba
,acaban senda equiparados a un
·protagonista, e resumir todos·
algo disti11fo, -a sua sorte tamén
nível vital igual .ao do narrador,
senda os rnáis firmes compañE:?i- · aque1es aspectos que axuderi a _· foi distinta a que tivo noutras
completar o conxunto de rasg0s
· zonas. O autor .estuda os avataros da sua soidade. Soidad~ que
que
conforman a identidade do
res históricos do monte desde
é aillamento, aillpinento proouprotagonista. E, pata finalizar : o · os Ifustrados ata 1936 . Dedícalle
~ido pala caréncia de liberdade,
."Informe · político-cívico-m uniciespecial relevo aos anos 1863· eran tempos nos que pouco
pal _enc-01 do concello e dos ihis1925, época de .despece destes
máis se podía dicer ca "si, setres rexedores qe Carave1 .·da
montes, singularmente én cerñor" ou ' . como vostede queira" .
Raíña" combina a fórmula do retas partes do pcrls.
Os demais relatos expoñen a
latório."coa da narración, a fin d€
Pala contra, non estuda 'OS
inxustiza social de maneira
oferecer unha visión caracterianos do franquismo : 1929-1975,
máis visíbel. Asi serán dramatizadora e crítica da pantasma
nen os seguintes, contentándozadas a pobreza, o ·caciquismo
caci.quil.
se con dar nunha páxina os dae a sua incom¡)eténcia, ou a .
dos máis. elem.e nta]s sobre os
emigración . . Pero, sen dúbida, ·
acontecirnentos legais que afec. ~ esta, en definitiva, unha·
os dous relatos que máis sobrefarori os montes d.e veciños en
saen son "O testigo" e· "A-Rosa". ·· boa oportuhidade pára comproman comun. Seguramente que
,b ar a evolución deste incombusO prirneiro ·é o máis completo e
os· leitores interesados poderári
sY.rprendente_, o protagonista . tíbel criador. Pero, ademais, a .
· completar con es.ta Clocumentaleitura ·destes relatos, · s~ ben un
está ·correctamente caracterización clasificada e de calidde
pouco. líricos en exceso ilústrado e o desenvolvimento testimocanto dii::irnos neste número de
nosf úñ témpo
e
unha
s~ciedadé
nial é perfeito . .O i;;egundo está
.
'
ANT sobfe os problemas e connon prec;isamente transparentes .
máis na liña do relato. saudosisflitos. a acorrer na delimitaéión
e, ainda que próximos, escufosO
ta, existenéialista e fondamenté
·~ escripturación destes m,ontesO
-lírico.
XOSÉ M. 'EIRÉ
Na segunda das recopila1
F.CARBALLO
Manuel María Femáñdez Tei.xeiro. Os
. cións, "Testemunas ~·, ainda· se.
Balboa Xesus, O Monte en Galicia. Ed.
Ontes do silencio. Editorial Nova GaliXerais,
Vigo,
1990,
pp.
359
cia,
A
Coruña,
1990.
· se_gue utilizando a fórmula db

A prosa de
Manuel Maria

Os antes do silénció

ªº

.~

Os montes
viciñaisen
man comun

nasos días , mesmo· con incursións na ciéncia ficción nas dé-:_
cadás dos 60 e 70, convertíndo.:.
se nun clásico dó comic, especialmente pala sua influéncia en
posteriores séries do xénero negro .
Seguindp a ~p~ración comer~
cial tan sucule~ta que supuxo a
po.sta e.n }maxes de Batman, .
Warren Beatty abordou este
costoso revival dunha personaxe que para os americanos resulta tan popular e hostálxica
como para nós o Capitán Trueno ou Roberto Alcazar.
O esforzo de reconstrución da
estética orixinal do cómic é es·pectacular e de admirar. O xogo
cunl}as cantas córes básicas e
a caracteiización dos deformes
malvados que os reduce oase á
condición de debuxos animados
popr actores, é unha baza estética certamente moi lograda.

Un custoso·

·destrozo
Dick Tracy
Dick Tracy naceu nas paxinas
do · New York Daily News no
1930, en plena efervescéncia
dos gangs e cando os asesiñatos na rua enchian as páxinas
do xomais, segundo canta o debuxante Chester Gould, criador
da personaxe: Tracy encarnou
ao policía íntegro que sen moita.9 contemp1acióI1S loitaba contra uns adversários degpia,dados
e fisicamente desagradábeis,
asi tracexados . por Gould para
se asegurar que o público nunca
se fose identificar con eles. Dick
(que no argot americano signi.Íica detective) seguiu ocupando
as páxinas dos xomais até os

Pero o guionista, director e
protagonista da tita esqueceu
que o espírito das historietas
non $ recuperábel só nese plano . A película váiselle toda a
forza nesa reconstrución visual,
e carece dunha mínima miga de
humor , de tensión ebrio nas cenas de acción. De ironía na caracterización psicolóxica do inxénuo Tracy, para o que evidentemente o amanerado Beatty
nonera o actor axeitado . Como
non o era , razóns publicitárias
aparte, a limitada Madonna,
que por moito que se empeñe
non é Marilyn nen Rita Hayworth .
Con esta falla de chispa xeralizada, a fita vaise facendo cada
vez máis aborrida e soporífera,
e de rebote o traballo cos decorados e as maquillaxes, simples
envo1tórios dunha história sosa
e mal contada, vaise facendo
igualmente reiterativo e inútil.
Este Tracy con tanto cmdado
destrozado acaba asi senda un
filme altamente decepcionante,
pala sua caréncia de, sequer,
unha miga de talento
O
GONZALO VILAS
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Cadro dunha banda deseftada
dun orlxlnal de D/ck Tracy
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Xesus Torres
'Son necesárias máis monografias de. história local'
.M.VEIGA

"Os pequenos traballos de
história local, non son
mera anécdota, senón que
resultan irnprescindíbeis
para a realización de
obras rnáis xerais", tal é a
opinión que resalta Xesús
Torres , autor dunha obra
sobre Vicente Viqueira e
de vários traballos sobre a
prensa e a história local, ·
asi como recente prirneiro
prémio do Certarne
Xorn.alístico O arzebispo

ás de. nacionalismo. '"Relacionouse coa intelectualidade portuguesa da época, sinala Torres,
e foi dos primeiros e enunciar a
idea de que Galiza debía ser a
ponte entre Portugal e o resto
do Estado".

Viqueira ou o primeiro
reintegracionista

En Galiza fálase dunha . certa
abundáncia de traballos locais ·
que moitas veces se aproximan
ao anecdót~co . Para Xesús Torres o problema é o conttário,
"faltan monografias pequenas
que servan de base a obras de
maior empuxe. A caréncia de
traballos prévios que recollan
fontes orais, documentos menores, etc. provoca que obras xerais rnáis ambiciosas posuan
grandes lagoas":
Torres valora tarnén a divulgación que "conecte ao público
co traballo _erudito. As veces é
bon aterecer os ternas en pequ enas doses , conio soe ocurrir
coa prensa" .
Un valor engádido destes traballos e "a sua capacidade de
conectar con esa espécie de na- ·
cionalismo local, sobre todo en
vilas pequenas , con tradición
histórica. Estes traballos que
tratan aspectos locais resultan
máis acesíbeis e constituen
unha forma de acercarnento a
obras de maior calado . Abonda,
sinala por último Xesús Torres,
con observar a difusión de alguns pequenos traballos difundÍdos através, por exemplo , de
programas de festas, cuxo alcance doutro modo serta moito
menor".
D

Xoan Vicente Viqueira e o nacionalismo galega é o _título da

Raxoi e o seu tempo ,

convocado polo concello
de Pontedeume co gallo
do III Centenário do seu
nacemento.
"Recordar que en Betanzos, por
exemplo. chegaron a editarse sirnultanearnente dous diários é
un dado útil, unido a estudos
sobre outras localidades. cara a
realización de traballos máis xerBIB. Para quen estuda o conxunto serta materialmente imposibel acudir a todas as fontes
necesárias", sinala Torres, historiador betanceiro, colaborador
asiduo do Anuário brigantino e
de A Nasa Terra .
O arcebispo Rax01, motivo do
Certarne, era natural de Pontedeume e nesta vila, así como en
Santiago de Compostela deixou
sinais contundentes do seu labor: Pazo do seu nome, Hospital
de Carretas, escalas, talleres,
hospitais, etc. "Raxoi era un

teria suposto para a cidade".
Raxoi botou 21 anos de arzebispo e as suas obras foron rnáis
notórias nun século XVIII no
que Compostela estaba cheb de
esmolantes e tolleitos. O que a
Igrexa obtiña por un lado, era, ·
polo menos nunha parte, devolto ao pavo· en obras sociais , grácias ao labor de Raxoi.

mecenas e un benefactor, sinala
Xesús Torres, empezou como
xurtsta. prestándolle servícios á
Igrexa e asesorandoa en pleitos

pequena biografia sobre este
autor, escrita por Xesús Torres.
"Viqueira non é unha figura excesivamente coñecida e foi a
rná serte que' fi.xo que o seu aniversário (1986) ~ coincidise co de
Castelao''.
·
"Viqueira morreu relativament e novo (concretamente en
1924, cando contaba 37 anos) e
ten unha obra pequena, pero
reuniu inquietudes que o convirten nun precursor. Foi, por ·.
. exemplo , o prirneiro galeguista
que se preocupou polo socialismo , as suas ideas influiron en
Castelao e rnostrou tamén unha
enorme interés palas relacións
con Portugal", lernbra Torres.
Viqueira conectou tarnén as
~
_¡
ideas da Institución Libre da
Cii Enseñanza co galeguismo que
('.§ daquela se iniciaba coa crtación
· das Iimandades da Fala. Na sua
+~'M.. ~ faceta de pedagogo defendeu o
ensino do galega, e tras a sua
estáncia en universidades aleimportantes corno o do Padroazmanas prenderon nel as ideas
go español para Compostela que
·de universalismo que _n on consialguns pretenderon fose retirado, coa perda de prebendas que
deraba para nada enfrentadas

DICCIONARIO XERAIS

O valor das pequenas
monografías
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osa a
Rosalla de Castro
nunha foto
que gardaba
Eduardo Pondal

Despois de cinco anos
teeditamos o esgotado
primeiro número da série

A Nos¡J Cultura,
ampliando a nómina de
autores e as perspectivas.
D~te ese tempo mcorporouse nova
bibliografia sobre
a nosa poeta

e celebrouse o Congreso
Internacional cando
o centenário da morte
da poeta de Padrón.
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sol3RE 'ú JÍS MANTEIGA (e Il)
ANTÓN CAPELAN

Da ideoloxía progresista de
Manteiga . non somente é boa
mostra a sua dirección de Claridad e máis a colaboración en
Ser, pois hase de ter en canta
que na. revista esquerdista madrileña Nosotros, dirixida polo
escrítor peruano · César Falcón,
publica un traballo sobre Citroen 10 HP de Ilya Ehremburg,
novela que viu a luz. en versión
castelá o ano 1930 en Ediciones
Hoy. No número 22 de Sér (8-IX" 35) ·Luís Seoane publica o artigo
"Na morte de Henri Barbusse",
o que demostra que estes dous
intelectuais galeg6s estaban
ben farniliarfaados coa literatura
revolucionaria publicada en España durante a II República por
editoriais como · Cénit, Hoy,
Zeus, etc., magnificamente estudadas por Gonzalo Santoja(1D)
Carecemos de dados sobre a
vida de Manteiga durante a
Guerra Civil, pero o que si se
sabe é que na imediata postguerra sofre un auténtico exilio
interior, desconectado praticamente das actividades culturais
de Santiago de Compostela. _D as
dificuldades económicas padec~das por Manteiga dános unha
boa idea o feito de que Fernández del Riegoo<11 l chegase a xestionar perante Xosé María Castroviejo a admisión de colaboracións do escrítor cornpostelán e
rnáis de Fole-en El Pueblo GaJJego. Parece ser que vivia rnoi
perto do Hospital Militar de San
Gaetano, onde traballaba corno
funcionário e onde morreu o 25
de Maio de 1949. A sua escasa
saúde obrigouno a viver nunha
prática reclusión nos últimos
anos da sua vida, nos que se dedicou con grande intensidad~ á
elaboración da obra narrativa,
corno testernuñou Borobó:
«Fue siempre muy delicado. Durante temporadas enteras no podía salir de casa. Manteiga ocu. paba esas horas interminables y
fatigosas, escríbiendo .sin cesar.
Cuentos primeiro; nivolas, después; novelas, ·más tarde; trilogías novelísticas, en seguida, y
series de novelas al final»( 12l .
Chama moito a atención, por
exernplo, que non colaborase
nos suplementos literários de La
Noche desde 1946. Cando falece, somente Julio Sierra lle consagra un artigo necrolóxico no
vespertino · de Santiago, "Ha
muerto Luis Mantéiga", texto
agora recopila<:io en Primeros
anacos santiagueses 13l.

Luis Manteiga, narrador.
Xa é un lugar comun afirmar
que a Guerra Civil, coa destrución da infraestrutura editorial e
a proibición da edición en gale.go nos primeiros anos da postguerra, ocasionou o cámbio de
língua literáría nalguns escritores que se deran a coñecer
como narradores nos últimos
anos da República. Asi Xosé
Maria Álvarez Blázquez, que se
estrea como narrador en galega
con "Os Ruíns" . no derradeiro
número da revista Nós, publica
na postguerra bastantes novelas
en castellano, ainda que en poesia se manteña instalado no galega. Por máis que se afirme reiteradamente que Álvaro Cunqueiro antes da Guerra Civil se
dedicou ao cultivo da poesía e
do xomalismo e que coa adesión ao" Franquismo deu comezo
á sua obra narrativa, o certo é
que en El Pueblo Gallego xa atopamos o relato "Toñín. ·Anacos
de novela" (28-III-35) e mais
, "Xentes variadas" (7-VIII-35) , · co
que dá início aos retratos fantásticos de tipos populares.
· O caso de Luís Manteiga non
foi !TIºi desemellante ao <lestes

dous companeuos de xeración,
pois no derradeiro número de
Nós colaborou co texto "Albiña",
do libro inédito Cantos pra non
contar. Orabén, a prática totalidade das novelas escritas na
postguerra estaban escritas en
castellano; lembremos que marre tres meses despois de que a
editorial Bibliófilos Gallegos
convoque o Concurso de Novela
Galega, que non esixia necesariamente a utilización da nosa
língua . como requisito impres- .
cindibel para a participación.
Manteiga intentou dar a coñecer a sua vasta produción narrativa concorrendo·arreo aos di' ferentes prémios de novela dos
anos corenta, pero pala falta de
fortuna non se salvou da condición de inédito. Ao primeiro
Prémio Nadal (1945), no que
quedaran como finalistas as
obras En el pueblo hay cáras
nuevas de Xosé María Álvarez
Blázquez e El bosque de Ancines de Carlos· Martínez Barbeito, enviara Manteiga a novela
Zarnbulón, mundo cerrado, e
desde aquela participaría anualmente no concurso barcelonés
até o ano 1949, aoque concorre. ra con Noche de San Juan. Pouco despois de morrer, o xurado
do Prémio Internacional de Prímera Novela, convocado pola
editoríal · Janes, recomendara a
edi.ción de Humano abismo entre outras novelas finalistas,
pero tampouco nesta ocasión
vería a luz a obra de Manteiga.
Outros títulos de novelas do
malogr9-do escrítor santiagués
que menciona ·Fernández del
Riegd 14l son No valía Ja pena,
Angeles y sueños, Un hombre a
la cjeriva e Trece mujeres.
Descoñecendo a visión panorámica · que· Vázquez .Zamora
oferecera das novelas de Manteiga enviadas ao Prémio Nadal
nun artigo da revista Destino en
1949, estamos obrígados a acudir ao testemuño do seu amigo
Del Riego se querernos dar unha
impresión sobré a sua · produción narrativa inédita :
· «Caracterizábanse
estas
(obras) polos períodos de puntuación descoidada, que avantaban sin tomar alento; os diálogos sin indicación algunha de·
interlocutüres; as suas descrícións que daban voltas- na percura dunha obxetividade, dun
reflexo puro dunha realidade
que non podían cantar, inda
que fose unha realidade inventada... E todo estoi qnguriábanos aos ouvintes, e encadeábanos ao tormento do autorn( 15>.
O profesor Varela Jácome,
que confesaba que somente ·coñecida fragmentariamente estas
novelas, destacaba, <!SU simbolismo de la existencia, la musicalidad, a veces valleinclanesca,
de su lenguaje, la poética visión
...-d el . paisaje» . Pero advertia que
en Humano abismo, «se impone
el intenso dramatismo, la viveza ·
de los diálogos, llenos de amargura y de angustia, la catarsis
entroncada con la tragedia grie.ga»(16J _
De calquer xeito, todo leva a
pensar que o próprío Manteiga
discrepaba abertamente da estética novelesca dominante nos
anos corenta nq literatura española. Realmente o artigo "El no
sé qué. y la novela", aparecido
postlimamente ·no "Suplemento
del Sábado" de La Noche (5-XI49), parece ir dirixido contra a
crítica oficial·daquela, ao salientar a pluralidade estilística ~ temática consubstancial ao xénero novelesco:
cc¿Oué es la novela? Bueno, la.
novela es lo que V. quiera, pero
en el fondo, la. novela es -lo
que diría mi amigo Pedro Gru_llo- lo que hace el novelista. El·
afán de definir mata las cosas,
o, por lo menos, las embrolla. Sthendal quizá tuvo 1a culpa en
este caso concreto, al regalarnos

blo Gallego, no que empregaba

su famoso espejito; aunque después, como cada cual puesto a
crear, no pensase para nada en
su definición, y diese al mundo ,
simplemente, lo que había en él.
.La novela es sátira, costumbre, psicología, ideación, vida
de masas, ambiente, biografía ...
Es eso, y lo otro, y lo otro, y lo
otro; porque lo cierto es que hay
novelas para todos los sambenitos que se quiera, y en todos los
campos las hay buenas y malas
( ... )

Hay quien se considera tan
absolutamente hijo de su generación , o de su escuela, que se
considera incapaz de poder mirar a la que cae fuera de ella. Yo
de mí sé decir que puedo emocionarme con Cervantes y con
Dickens; puedo hacelo con Gide
o con Lawrence ; y hasta me parece que los escrítores, los artistas, no debieran preocuparse
por nada de escuelas, de moda
ni modismos, sino crear espontaneamente, sin más norma que
aquélla que el alma del artista
.se impone a sí mismo porque
. SÍ».

Lugares y caminos.
Paisaje en Galicia.
O volume de "Manteiga Lugares
y caminos. Paisaje en Galicia

aparece ilustrado cun fermoso
debuxo do autor feíto por Luís
Seoane en 1931. Desta maneira,
Edicións do Castro volta unir a
obra do escrítor santiagués coa
figura do máximo pintor da sua
xeración, quen se encarregara
de publicar na revista do exilio
Galicia Emigrante sete capítuJos deste libro nos números ca- .
rrespondentes aos meses de
Xuño e Decernbró de 1954. Na
breve "Nota limiar" Díaz Pardo
acláranos que foi precisamente
a viúva de Seoane quen entregou á editoríal de Sada o manuscrito de Lugares y caminos,
que se achaba entre os materiais do pintor en Buenos Aires.
De todos os xeitos, cun aumento do précio este volume ben
poderia reproducir algunha das
numerosas fotografías que ilus- traban os capítulos publicados
en Galicia Emigrante, co que
_c ontribuiría a emarcar a visión
paisaxística de Manteiga no seu
momento histórico concreto.
Convén advertir, asi e todo,
que para comprendermos a xé--nese desta obra paisaxística de
Manteiga ternos que acudir necesaríamente ás colaboracións
deste escritor no xomal El Pue-
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MAÑIBIGA

TENTOUDARA
COÑECER A SUA
OBRA NARRATIVA
CONCORRENDO
AOS PRÉJVIlOS DE
NOVELA DOS .ANOS
40'

habitualmente o pseudóniino de
Sergio Invaguin. O xéimolo de
Lugares y caminos est~ no a:rt;igo "Paisaje", aparecidd no número extraordinário de El Pueblo GaJJego dedícado ao Dia de
Galiza do ano 1933. Neste artigo, despois de recoñecer a condición predominantemente rural
da Galiza e a influéncia das condicións xeográficas na · psicoloxia dos galegas , Manteiga constata a inexisténcia dunha literatura da paisaxe galega :
«El paisaje de Galicia está
aún virgen, envuelto en cendales de· bruma, en espera del
hombre cantor. Y lo peor es que
los hombres de Galicia viven,
vivimos, en y del paisaje, automaticamente, sin gustarlo, sin
conocerlo. Rutas manoseadas
de turismo se pregonan con verbas de lugar común, sobre la
atención del mundo, pero lo
más ríco de Galicia, está escondido en su carne y nosotros mismos lo acariciarnos» .
No seguinte artigo, intitulado
"Propósito de andar y ver", do 2
de Agosto, volta insistir na caréncia dun prosista da nasa paisaxe, mentres que subliña a importáncia de Colmeiro e Aquilino na plasrnación da mesma na
pintura e poesía galegas :
«Por nuestros campos, entre
muchos nombres, andan un
poeta -Aquilino Igleisa Alvaríño- y un pintor -Manuel Colmeiro- capaces por sí solos de
damos con sus voces geniales ,
el alma del paisaje que los hizo
y los sustenta. Con ellos, tan
hermanos, tenemos y tendremos pintura y poesía de nuestro
paisaje, nos faltan el músico y
el prosista y la tierra está ahí,
en espera, que es entrega de los
hombres que nazcan para sentirla y cantarla".
Remata o texto anunciando o
proxecto literárío que viría encher a falta denunciada:
«Yo quiero hacer el pregón de
¡ugares conocidos que tienen
sobre sí la pompa del tópico que
no deja ver y también el pregón
de ríncones perdidos en la amplitud de los campos, o escondidos en la rugosidad de las montañas. Quisiera QUI? mis pregones fuesen como la oración silente de un peregríno panteísta
que anda. sin rumbo los caminos, por el solo y gran placer de
"andar y ver» .
De calquer xeito, o que máis
nos vai surprender é que, querendo facer unha contríbución á
cultura galega na visión da sua
natureza campesina, Manteiga
faga emprego do castellano. En
meses sucesivos irán aparecendo na sua sección "Pregón" de
'f!:J Pueblo Gallego unidades correspondentes ás vilas de Malpica, Porrteceso, Mondoñedo ...
Evidentemente, é neste contexto preciso da elaboración
:iunha literatura paisaxística
centrada na Galiza onde hai que
situar tamén o artigo do número
133 de Nós "Retorno á paisaxe",
que corresponde á conferéncia
lida no grupo de Ourense do
Partido Galeguista; entre outros
autores, participaran neste ciclo
_d e conferéncias organizadas polos nacionalistas ourensáns no
·c urso 1934-35 Otero Pedrayo,
Risco, Cuevillas, Iglesia Alvariño e Luís Iglesias. En "Retorno
á paisaxe" Manteiga desenvolve
con máis pormenor as teses expostas en El Pueblo Gallego .
Chega a definir ese retomo á
natureza como unha ten:iéncia
caracterizadora da sua xeración,
pero agora a carón de Aquilino
Colmeiro cita ao escultor Eiroa
como os artistas que souberon
descreber o espírito da paisaxe
galega. Corno bon romántico
que é , Manteiga con cebe o regreso á paisaxe como unha via
de salvación da angústia per-

soal, na procura dunha plenitude existencial:
«E como ao mesmo tempo
sinto en min mesmo que ·so ese
camiño nos pode salvar das angurias da época tola e doorida
en que nos tocou vivir; que só
na natureza poderemos atapar o
contraveneno desa intoxicación
de cibdade da que estamos a
morrer, e ao mesmo tempo aínda sinto tamén que nese retomo
á natureza no seu senso máis
requintado é onde nós poderemos atapar co cerne do noso
sern(1 7>.
Certamente, un dos aspectos
que máis nos chama a atención
nestes artigas de Manteiga é
que non se retira nunca a obra
de Ramón Otero Pedrayo, cando, á altura dos anos trinta, o
mestre ourensán xa tiña publicadas obras importantes, corno
Síntesis xeográfica de Galicia
(1926), Guía de Gah'cia (1936),
Paisajes y problemas geográficos de Galicia (1928) e Pelerinaxes (1929) . Deberíase este silén-

cio a discrepáncias ideolóxicas
ou ao feito de Otero Pedrayo,
non obstante o esteticismo dos
seus textos , procurar ao seu
modo a elaboración dunha Xeografia da Galiza con carácter
científico? Por máis que Manteiga se queira instalar no ámbito
da críación artística, resulta rnoi
difícil entendermos que el non
faga referéncias aos textos xeográficos de Otero, nos que predominan as descripcións paisaxísticas desde unha visión romántica semellante.
Luís Manteíga estrutura Lugares y caminos en tres urudades que levan os títulos de "Preludio", "Coral" e "Pregón", precedidas a modo de prólogo dun
"Marco", no que aclara os fins
que persegue nese volurne :
«Este libro quiere ser un espejo de mis emociones puramente
subjetivoas, en el ámbito total
del paisaje. Sin afanes teóricos ,
sin propósitos de control, entregado cálidamente a la consciente limitación de mi ser, en la
que no tienen cabida rígidas
disciplinas doctrinales, rú complicadas deducciones sistemáticas, yo os lo ofrezco» (p. 13)
Esta visión plenamente romántica da natureza está en
consonáncia coa frase de Lord
Byron que utiliza como epígrafe
do libro . !<Las montañas, los mares, los cielos, no son una parte
de mí mismo y de mi alma,
como yo soy también una parte
de ellos?>1 (p.5).
No "Preludio" Manteiga fai
unha exposición da sua conceición literária da paisaxe, dentro
dunha sensibilidade que o achegaria doadamente á obra de
Otero Pedrayo. Orabén, o profundo romantismo que alenta o
proxecto do escritor santiagués
reside en que a natureza lle serve de refúxio no intento de se
liberar do desacougo interior e
"para poder lograr la propia totalidad" (p. 23) . Corno a peregrinación sentimental deste ser solitário se proxecta necesaríamente sobre o espácio, precisa mostrar a variación da paisaxe galega ao longo do ano, de aí que
en "Coral", á parte de revelar a
atracción polo abismo típica dos
(pasa á páxlna segulnte)

(10) Santoja, Gonzalo: La República de
Jos libros. El nuevo libro popular de Ja 11
República, Anthl:opos, Barcelona, 1989.
(11) Vázquez , Benxarnin: "F. Fernández
del Riego, dianteiro galeguista", p . 60.
(12) Sierra., Julio: "Ha muerto Luis
Manteiga" La Noche" (26-V-1949).
(13) Borobó: Primeros anacos santiagueses, Ediciones de Anxelo Novo, Ma-

drid, 1990, pp. 208-209.
(14) Fernández del -Riego, Francisco:
"Lembranza dun escritor malogrado" en
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~CULTURAL~

Luis Manteiga

(ven da péxlna anterior)
románticos én "El mar" e "La noche", Manteiga apresenta outros
capítulos ordenados ciclicamente
para reflexar a sucesión dos ritmos
da natureza: "Nieve'1• "Tempestad"', "Florecer", "Sol", "Aufl<Jrios''. ,
."Invernia ".

..

·, .

irracional a esta 'torre que es recuerdo perenne de un vivir privilegiado que ahora siento como ene: ·
migo del sencillo vivir de estos
Contemporán~a
campesinos que yo he visto inclinados · sobre la tierra y sentido - Coordenado por Carlos Sixir_!3i
sae o segundo tpmo deste ma- ·
como herrnanos en el calor de mi
nual que publica Ediciós de
corazón. Siento odio porque en
esta hora , olvidándome irracionalCastro, adicado ao século XX
mente del qesenvolvimento norrnal
(1914-1945) . A primeira gue- ·.
de la vida en el mundo, me parece
rra, a economía de entiegueque este es un símbolo de injustirras, o Xapón entra narnodercia y tiranía. Siento odio, porque
nidade, China' do rmlrio. á Réentre estas gentes y separado de
ellas como estoy por miles de bapública, a Revolución rusa, as
rre rars y diferencias. quisiera iguarelacións intemacionais, a relar el viVir material de todos los
pública e a guerra civil espahombres y se me antoja que este
ñolas, a etapa- estalinista e a
castillo se opone a ellon (p .79).

L

•

Galiza
en Europa

O Clube Cultural Alexandre
Bóveda está a preparar para
os días 16, 18, 23 , 25 e 30 de
Outubro un ciclo de mesas redondas e conferéndas para
analisar as consecuéncias
para Galiza da integración europea. A primeira das mesas
redondas levará como título
"Europa como' espazo ·c.µltural" ; seguiralle- ''Problemática
económica, sob unha perspectiva agríola e forestal ", ":Problemática social e l aboral",
"Competitividade industrial" e
finalmente unha mesa de partidos serán os outros contidos
· deste prirneiro ciclo, que proximarnente dará a coñecer a
lista dos conferenciantes.

CONVOCATORIAS

de igUaldade 9oa modemidade..
E no Momo algo irÍaudito,
Compostela comeza xa a reví- ·
ver despois da etapa . estiyal · onde· se confunden no invento
,.estilos diferentes entre semáonde o turi'Smo copou practiforos , d íarís e~pedrados , alCanlente as pedras e recuncantarillas e irnaxes proxecta·chos máis significativos do ludas de toéias -as eséncias , digar. E xunto aos estudant.e s,
xome ela como se non o dixecon certos problemas de ubira, que "outra vez será". Cues. cación pola carestía dos pisos,
tión, daquela, de agardar. Os
chega O\ltra xente que se insolios, máxicos ,·e cáseque atretala para traballar, caso de Mividas, talaban. Pois, agardo. o
•

M.CJCOMPOSTELA

guel ANxo Fernán Vello.
Unha das suas obr¡:i.s de teatro
vai ser pro.ducida- polo Centro
Dramático Galega. De feíto xa
quedamos para xantar un destes días no Rincón.
E andando a noite -case sem-

pre pola xona- vella. que é .a
máis curiosa e áchae tiun periodo de revitalización importante- ollamos as fotografías
de Kukas nun cuÍioso local
dos que non ahondan no globo. Trátase do Café Joám
Airas -que me aínosou o que
rido Gabino, quen traballa
coma nunca nunha teirna que
de sair adiante seria un ponto
máis a engadir á revitalización
do cascó vello-, onde ·ásensi.bilidade é a pauta máis carai.terística. Ali. pode atopaíse a
mestura máis anterga en pé
7

•

Escala de Música

A ~scola de Música "Estudio"
de Santiago ten aberta até o
21 de Setembro o prazo de
matrícula para o trimestre final do ano. Ademais das clases individuais de instrumento haberá un curso de iniciación á música para nenas a
partir dos cinco anos. O sinteresados poden dirixirse á Rua
Harreo 16 en Santiagór ou no
teléfono (981) 56 18 95.

•

Cursos de Galego .

A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda convoca uns
cursos de galega de iniciación
e aperfeizoamento que darán
comenzo o próximo 3 de Ou•
tubro en horário de 18.45 a
21.15 h. os luns e mércores
(iniciación) e martes e xoves
(aperfeizoamento). As inscripcións poderán formalizarse até
o día 26 de Setembro nas Librarías Couceiro e Lume ou no
loa! social da Federación de
Asociacións Culturais (Emilio
Pardo Bazán, 25-1). Máis información no teléfono 24 43 55.

M.BJ A CORUÑA

"A art~ está acabada desde
que os artistas xa non. teñeri
enfermidades venéreas". A
verdade ñe que estou de acorde con Gúido Ceronetti, ainda
que co? matices . Non hai que
· pasar necesariamente por certos trances vitq.is para facer
eclosionar toda a forza criativa
e o taiento .dun artista, ainda
que ás veces .. .
Nornes próprios: Antón Lizarritlµri ~i:ruhs días no Picasso, ruado Sol) ; verbas moi
sinxelaS e cariñosas de Laxeiro no catálogo de man. Insisto
en que hai que velo. Veróni:
ca Vilar Gantes".. toda unha
surpresa. Pintura e gravado~

1

de Santiago.
Ollandp "A Revolución . Urbana" de Henri Lefevre, penso
canto está· :POI facer .e cantos
centos de considerandos habería que facer nas. cidades
galegas á hora dunha rigorosa
planificaoión urbanística. Veremos que sai dos PGOUS respectivos. A Coruña". máis que
· nunca se cadra, vai. paÍecer
-unha auténtica canteira: ·pe·ct.ras para aquí, pedras. parn
alá; teñen comezadci as obras
do Paseo Marítimo.
, Déixovos cunha conclusión
. de M. Aguéev en "Novela con
cocaína", non é de fácil. dixestión a ~erdade: "Para un home
namorado, tódas as. mulleres
non son máis que mulleres,
agás aquela que arna esta é. para el un -ser humano. Para
unha muller namorada, todos
os homes son só seres ·huma- ·
nos, · agás aquel ao que ama ;
para ela, este é un home" .
Que, algo ~e 9bxectar?
D

..

PUBLICACIONS
•

Vendo Renault Super 5 .GTL
en perfecto estado, seminovo
_e con extras. Chamar ao (98.1)
6182 72.

Cuba
care. aqiante

O COSAL de Sanxenxo ven·

desenvolvendo unha campaña
de solidaridade co povo cubano e a sua revolución. Ven de
publicar neste sentido un dossier acompañado dunha cinta
cassete con diferentes composicións musiciais ao précio de
800 pesetas ou como doación
de apoio 1.000 pesetas. O diñeiro axudará a sufragar a
campaña da INTG no Mprrazo
"Con Cuba contra o_ bloqueo" .
Os interesados poden rnantjar
un xiro postal pola ca11tidade
antesdita ao Apartado 28 de
Sanxen.Xo.

DEVIET ·. NAM
A GALIZA...
COMAMOR
MANEL ZEBRAL

•

Ji

-xilografías e calcografía~
cunha forza éxpresiva máis
que salientábe;?l, texturas e cor
fan o .resto. Até o 28 en San.
Arn;lrés, 143 (Pza. de Sta. Catalina).
.
Na Galería Soló Arte (Avda.
de Arteixo, 15) tedes a Tofol
Sastre. · Gallego Merino
cunha mostra dos seus óleos
acrílicos na Asociación de Ar- ·
ti~tas (Rego de Água, 32).
Cámbio de teréio: Os Doré.
Festa apresentación do seu
disco no Playa· Club W.raia de
Riazor), o Venres 14 ás 22 ·horas . Sen roáis comentáriqs.
Xa se poden solicitar as ba.. se.s da 28 Mostra de Cerá- ·
mica "Halcón Veicar", prevista para Xaneiro de . 1991, á
empresa patrocinadora deste
certarne: Veicar. S.L.. Estrada
Nacional VI, Km. 585, 9, O
· 1 Carballo, Oleiros (A , Coruña).
·Telfs.: .(981) 63 10 .18 ~ 63 10
OO. Unhas cantas pezas do gañador -da 1a Mostra . Xoán
Manoel Viqueira, e de moi_tos dos seus participantes, podédelas contemplar" --e rnercai: se queredes- nas distin~
tas exposicións e feira da 1ª
Semana Nacion8.I de Cerámica

segunda guerra mundial son
alguns dos , epígrafes nos que
se subdivide este volume que
· procura dar unha panorámica
non exaustiva, cos problemas
metoc1olóxicos que o ambicioso da época percorrida apresenta . Cada capítulo vai
acompañado dunha útil bibliografía para quen q'Ueira ampliar coñecirnehtos .·
Ó

ACTOS
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NOVAS SENSUAIS

LIBROS
• Mqnual de
História

A unidade máis extensa do volu·
me leva o título de "Pregón''. como
a sua sección de El Pueblo Galle·
go, e está constituida polas descri·
cións paísaxístícas . propriamente
ditas que realiza Manteiga nas viaxes atra vés da Gal1za no ano 1933.
Acompañado dun amigo que con·
duce o veículo. o autor levá a cabo
Pota preséncia desta sensibilida;
tres rotas diferentes pola xeografia
de social pensamos que Manteiga
galega. A primeira (pp. 57-108)
non debeu ser alleo ao influxo dos
parte de Bu{io e acaba en Fisterra.
libros de viaxe de Walo Frank, a
despois de Visitar Malpica , Ponte· quen cita tanto en Lugares y camiceso, Corroe, Laxe, Vimianzo, Ponnos como en "Retomo á paisaxe".
te do Porto, Camelle. Camariñas,
Non se ha de esquecer que na EsMuxia, Corcubión e O Pindo. A se·
paña de preguerra gozou de-enorgundo rota (pp. 108-142) percorre
me difusión Virgin Spain, editado
a Galiza interior: sai de Arca e
pola Revista de Occidente en trachega a San Andrés de Teixido,'
dución ao castellano de León Felipasando por Sobrado, Curns,
pe. Adema1S , o próprio Luís ManLugo, A Terra Cha, Seívane teiga comentou a obra do escritor
onde se encontra co seu anugo
norte·amencano Aurora Ro¡a no
Aquilino- e Mondoñedo . O terce1- ' número correspondente ao 6 de
ro percomdo (pp. 142·209) irliciase
Maio de 1934 do semanario CJarina Ponte Ulla e contmua por Oca,
dad
Sllleda, Ourense, Ribas de Sil. Ce·
Como consecuéncia directa da
lanova. Vilanova dos Infantes, A
crenza de que "Galicia es ante
Mezquita e Allariz. pero sente a
todo y sobre todo, agro, campo y
necesidade de rematar o libro trenpaisaje" (p. 24), Manteiga evita nas
te ao mar e as1 o úlnmo capítulo
suas estampas paisaxisticas aden ·
de "Pregón·· corresponde a Santa
trarse nas duas CJdades que en·
Tegra Como se pode comprobar,
contra ao seu paso (Lugo, Ouren·
a terceua parte de ºLugares y ca·
se) e delas soamente nos propor·
mmos" oferece unha c01dada d1s·
c1ona un perfil desde a distánc1a.
pos1c1ón centrífuga, po1S nas suas
Prefire, en troques, desentrañar a
peregrinaxes Mante1ga parte sembeleza daqueles lugares non fre·
pre de Santiago e acaba nos tres
cuentados polos excurSionistas da
extremos da Galiza Pero dariamos
época:
unha unaxe mo1 pouco fiel deste
•Pero es que yo no pregono lu·
volwne se nos hrmtásemos á enu·
gares para los coleccionistas de
meración toponímica precedent.e.
postales bonitas, ni para Jos viajeros de baedeker y Kodak en bando·
En efecto, ao tempo que nos oferece a VlSión persoal das diferentes
Jera, que lanza su 1ohl standard. a
paJ.SaXes galegas Manteiga danos
la orden del guía de tumo• (p 114).
sucesivas paisaxes da alma. como
Se ben este non é o lugar ade·
corresponde a un espinto hipercuado para unha análise estilística
senslbel ao que a captación da
propriamente dita do texto de
real1dade extenor non lle empece
Manteiga , hai que advertir que Luanalizar as reaccións dunha alma
gares
y cam.mos destaca pola ri·
somnte e atormentada Oeste
queza lingüística, que incrementa
modo. unha viaxe espmtual subxacoa introdución de palabras galece a outra meramente física . de aí,
gas de CBiácter eufónico ou connoque, cando dea remate á viaxe.
tadas poeticamente. O autor sente
quede só coa sua angúst!.a·
unba grande preocupación pola
Id ya por donde queraJS, yo he
comunicación literária, de aí orande quedarme aquí, ¡unto al mar
demento constante entre as inter·
que guarda rm secreto y IDI agopelacións ao Jeitor e as reaccións
nía . necesito recobrar IDl alegria y
emotivas do autor ante a natureza.
IDl paz o enloquecer de verdad.
Este texto, que logra por veces un
Dejadme aquí y os ruego que pennotábel ntmo prosístico mediante
sé1S t¡Ue sólo puedo ser el guía de
a utilización de paralelismos e trimí mismo y que si me ofrecí a lleplicacións,
saliéntase polo seu lirisva.tos de la mano por la tierra, fue
mo: o metafoasmo obedece á nesólo para ofreceros unpúdlcamente
cesidade de plasmar plastlcamenIDl emoción. Es todo cuanto puedo
te a paisaxe, a visión mxénua da
yo ofreceros Ojalá rru unpudicia
natureza galega que procura transhaya seTVJdo para ayudaros a des·
uutir
Manteiga, espíndose da cul·
cubnr ·a1go que no conociaJS• (p
tura receb1da, obrigao a facer uso
205)
dun proceso tropolóxico que o
Obedecendo ao progTama ex·
posta no "Preludio" . Manteiga pon • achega por veces ao imaxinismo
de Amado Carballo. Ainda que con
entre parénteses a sua 1deolo>C1a
sensibilidades moi difetentes. na
pol.itico·sOCJal ("rru caótico radica·
elaboración da paisaxe emQClonal
bsmo ideológico", p . 23) e os seus
de Lugares y cammos non se de·
conecunentos históncos a fin de
bena descartar unha mfluéncia fe·
proporcionar unba 1maxe sinxela e
cunda de obras de Gabriel Miró,
depur
da natureza ou dos gru·
como por exemplo Años y leguas.
pos hum nos con que se encontra ,
p ro lSO non sempr o consegue e
Ao meu ver, resulta de obríga
qu1 acolé xorden as notas que
rematar estas "notas" agradecendo
r velan o seu forte compcom1so
a Edlciós do Castro que salvase do
coas clases populares Este huma
esquecunento Lugares y ce.romos
msmo soc1ahsta é particularm nte
corent.a anos despois da morte de
notóno nos capltulos dechcados a
Luis Manteiga. Ora ben, seria
Mwaa e F1Sterra O achegatnento
unha boa mágoa que este fermoso
afectivo ás xentes que ve nas pere·
libro de prosa paisaxística do magrinaxes por Galiza percébese mo1
logrado escntor santiagués non
ben nesta efusión sentlI!'lental,
chamase a atención da minoría
sentado ao abell'o da torre de V1·
que constitúen os interesados po·
rruanzo
los libros galegas. e quedase releu'x'o sigo sentado a la sombra de
gado entre tantos libros de teste·
la torre de piedra, en mi alma se
muños históricos da colección "Do·
va despertando un odio cerrado e
cumentos ... "
O

ABOBA TBllBA

Nº 444 -14 DE SITTEMBRO DO 1990

Necesitamos 4uas rapazas .
_para completar piso en Santiago .. Habitacións exteriores,
Zona de Santa C:::lara. 11.000
pesetas ao mes. Chamar 'axiña
"(981) 61 82 73 . .

·.
A Asociación España-URSS
ten aberta a _matrícula para as
clases de idioma ruso que
escomenzan o .1 de Outubro.
Os/as interesados/as poden
· dirixir~e ao (986} 22 44 57.

f1,r.ool'E
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Os grupos de rock-pop gfüégos interesados en . envi~
unha maqueta através do catálogo de Discos Raiados poden facelo.ao seguinte enderezo : Discos Raiados. -Apartado
1674. Vigo. Teléfono (986) .22
13 68 .

~··
AZUR

DELEGADO

ENRl.QUE MAGDALENA VILA
VELÁZQUEZMO~O. 34-1 11 - TEJE (986) 22 54. 98/12
SEAT-Wi
•
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda_. 124, 131. 37.600
VW Golf ......... .. ...................... ......~... . . .. . . 43.600·
Wi.Pao ................... .,....................-....... . 37.600

CITROEN

.

AX TRE,BX-14, GS, Visa 11-S~r.

CX,BX-19,

~sa

37.600
Diesel... ..... ..... .............. 43.600

FORD
Fiesta 1.1 .................:............................... 37.600
Fiesta 1.3, Escort, Tau1'41s-1 .600......... .... 43.600
Escort 1, 600, Orión-Diesel, Sierra .... ...... . 43.600

PEUGEOT-TALBOT
Peugeot-205, 404, Tabot-150 ..... .. :......... 43.600
PeugeOt-309 ........... ................................. 43.600

Peugeot-305 .... :........ ,.............................. 43.600

.?

. ,)(..

A experiencia vietnamita
Para nos aproveitamo~

RENAulT

~.r.~~·1 · :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-~:::: :

:;:=

R-21. R11GTD, ~18 ... ... .................. ... ... 35.100

OPEL
Coraa·TR, Kadett 1.3,,RKord 1.5.......... . 43.600
Corsa-O, Kadett-0 _.......... ........... · ·~ ......... 43.600

ASEGURE CON ESTES PRECIOS O SEU AUTOMOBIL
COBERTURA:
•Seguro obrigatório •Seguro.vol1,mtário a terceiros -Ocupantes •Asisténcia en
viaxe •Relira_
da do carnet.
A VENDA NAS LIVRARIAS

P.V.P.: 1 ~000 Pta .

PRESTAMOS SERVICIO ENTODA.GALIZA

,.

r
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14 DE SETEMBRO

e _1_9_90~--------~~------1-'------------------~N-º_4_4_4_•_A_.P_D_0~_._1_3_7_1_.CVl_G_O)

fRES EN RAIA · ..

'Ternos que escorrenta·r·todo·resent~mento contra aqueles
_
que non r:10S yotáron' ~

Doris.Tijerino,
ANDRÉ CABANAS .

ras· o rósto dóce, aparece á
guerrilleira -urbana,. a
_·
. combatente, a xefa nacional
da Policia durante o goverho -da
FSLN. Dods Tijerino, Comandante,
deputada pola Sexta Rexiód e
dirixente do Movimento de
Mulleres falounos da nova
estratéxia de esquerdas, e do
flJturO. da revolución. . -

T

,...

.\

..

.

Especúlase coa existéncia de dous sectores ·aentro da UNO: o .que re$.ponde a
unha conceición de capitalismo reformista (máis "moderado")~ e outro de carácter oligárquico e reaccionário. Mesmo
,a!guns dirixentes da FSLN pronuncianse _
por un diálogo co primeiro -~ector.
En .efeito, hai contradicións e diferéncias
na .UNO, mais non son tan fondas que
permitan falaF ·de sérias divisións, e ás veces xiran arredor de personalidades mais
.que sobre cuéstións ideolóxicas.

ex-xefa de policia dé Nicarágua
como a UNO .quixer; traballa nun marco
legal e com9 unha policia profisional. lsto
é significativo, se tacemos comparacións, ·
por exe·mplo, ·co c~so· venezolano: cantos
mortos é feridos causou unha .só protesta?: mais de 3.000. E ·aqui non hai nada
·
di so.
É tamén moi importante def~nder as terras ~grícola,s e empresas da Area de Propriedade do Povo, como proxecto e como
avance das forzas que conforman a revolución. Non porque pensemos que hai que
1. xerar riqueza para o governo da UNO, senón porque non queremos regresar a un
réxime de propriedade privada e explota.· ción como existia antes.

Pero como demostran as recentes mobilizacións, as posturas son tan contrapostas que .a violéncia estoupa a cada mo.· 'Q1ento. E posíbel un reinicio da guerra?
Coido que definitivamente non. A situafil ción de agora é moi diferente á de 1984
cu ou 1985, cando o imperialismo apostou
a: pola contrarrevolución militar, e non considerou o xogo democrático unha alternativa. O désgaste da guerra, a situación
económica, o malestar de sectores da poNo complexo reparto dó poder en Nicavoación, fixeron que variase a correlación
rágua a, UNO non dispón do poder militar .
de
forzas, - e directamente a embaixada .
nen o ~.udicial, pero controla a actividade non se_mpre conseguimos·atr?er votos da norte-americana logrou formar a UNO, e
UNO.
Xa
que
logo,
ó
movime,nto
de
masas
estatal e a lexislativa a¡ravés da sua
mesmo impor un candidato que non per.maioria parlamentária. As posibilidades. cobra máis importáncia. E aqui ternos que tencia a nengunha das 14 organizacións.
de defender a rev:zou ión son ·esc;asas empezar por escorrentar todo síntoma de Eles apostaron e gañaron. Agora saben
resentimento contra aquel sector do' povo por _e sta. vía.
que .non votou por nós. Mesmo a contra- que a guerra non ten cabida xa.
O parlamento, obx . ctivamente, xoga o .rrevolución (non cómo _expresic:m dun plan
seu papel, mais t~nll imitadas as suas po- imperialista, senón os "_contras"- como in.,. Xa que logo, é imprescindíbel atapar uns
sibilidades · p~rql;Je somos unha ".l ·oria ·e div'íduos) vai sentir á dureza das polítícas pontos mínimos de coincidéncia.•.
A burguesía ten que entender que recupeeconómicas do governo da UNO, e coido - rou ·o goverrío, mais non pode facer retro· que a FS_
LN pode atraer ás nos.as posi- ceder avances sociais, políticos e econó.cións a estes. elementos.
·
micos-Conseguidos polas forzas revolu/
· P~ro unha niobilización praticamente
cionárias. Se entanden isto, teríamos o
permanente, como está a suceder, é moi
marco básico de convivéncia. Nós, en
·difícil de nianter:
nengun momento estamos por derribar ao
governo da UNO, ~enón que pensamos
Hai cousas que irnos perder, e ternos que
\.,
regresar -ao poder pola via eleitoral, tal e
concentrar os nosos e.sforzos en preservar
como
o perdimo~.
o que é fundamental do proxecto. Evidentemente, xa houbo perdas, sen que _xuridiA FSLN definiu duas tarefas fundamencamente, houber retroceso: en benefícios · tais: unha, de revisión de estruturas, orsociais, na saúde, a educación esta seria- - ganización e estilo de traballo, e a sese fixarian Pºf un cadro que
menté _ameazada, inda que tampouco é gunda, de contido~ coa elaboración dun
puplicamos no interior. - Non
doado desmontar todo un sistema, cunha
novo programa.
·
·ten perda. bo que pagamos
-xeración'de educadores que teñen unha
Si, é moi necesária a revisión na Fr~nte
o~ consumidores de petróleo, do
mentalidade distinta.
Sandinista, non para negármonos, senón
orde dun 40% é. percibido polas
Cales son os elementos estratéxicos a en senso positivo; para aperfeizonármocompañias petrolíferas,. outro tanto
·
conservar?
nos. Non soubemos apreciar o sentimento
recádao o Estado como imposto .e
Xa
obtivemos
algunha
vitória ao preservar
das masas, escoitar a sua mensaxe de inalgo _menos do 10% vai parar aos
as Forzas Armadas; ·isto é moi importante · conformidade; xa que logo, talamos de
paises produtores que subiron recenpara os revolucionários; tamén as forzas
reestruturación, e para iso é moi importantemente o précio. Deberiamos manpoliciais; -non conservamos o Ministério,
te a democrácia. Somos un partido que
dar os nosos sold¡;idos ás portas da
olicia, que está
mais ~i mantivemos a P_
ven da clandestinidade, cun funcionamenShell, de Petroliber oú do Ministério
abrigada a actuar como a Policía ·do Go- _ to vertical derivado dunha· necesidade,
o
da Facenda.
:
vemo da UNO, · mais non exactamente
non dun desexo nen dunha deformación.
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PRAÍAS .
PA(SAXE
FESTAS

MILI .
XOSÉ A. GACIÑO

e

oidaban que iso da mili era,
como moito, unha broma pesada, soportábel cun pouco
oe paciéncia e algo de habilidade
para sortear obstáculos. Certo que
había soldados que morrian en acidentes de tráfico, eh autobuses apresurados de fin de semán, ou en manobras desgraciadas. Mesmo coñecían casos de novatadas descontroladas, de depresións, de suicidios ...
Pero era tamén cuestión de sorte e
quizais a porcentaxe de posibilidades
tráxicas non era maior que na vida civil, na que tamén podes sotrer accidentes de circulación, accidentes laborais e agresións diversas.
· pe~o. de pronto, souberon que a
mili podia ser unha causa moi séria,
con riscos moito majares, nos que as
porcentaxes de posibilidades tráxicas se multiplican extraordinariamente. Podian atoparse, por exemplo, a
miles de quilómetros da sua casa,
mesmo do seu cuartel ou da sua
base, no médio dun auténtico conflito armado, ond~ non é que un proxectil estoupe nas tuas carnes por
accidente, como nas manobras, senón que vai precisamente dirixido a
matar, canto máis mellar. E ademais,
nun conflito armado do que non se
saben moi ben as causas nen a relación que ten coa tua vida nen co país
que teoricamente te comprometiches
a defender. Toda unha experiéncia
inesquecíbel, se vives para lembrala.
De nada servía que dixeran que
eles non estaban ali para iso. Desgraciadamente, tamén estaban, están,
para iso, ainda que non tivesen un
coñecemento moi exacto do que lles
podia deparar unha mili que contemplaran como ese espectáculo de broma pesada, no que hai que procurar
estar no lado dos que se bulran e non
dos bulrados.
·
Quizais comenzasen a pensar, a
partir de entón, que este negócio da
guerra non é tan simples como pare- ·
ce nas -pellculas, en determinadas
películas que o pintan de glória. E
quizais comezasen a pensar que
conviña dar un repaso aos políticos
que deciden este tipo de cousas,
mesmo ao próprio pai, agora aflixido,
e que, quen sabe, quizais votara sí,
no seu día, á permanéncia na OTAN.O

