Nº 448 • APDO. 1~71 (VIGO) • 100 PT4.

ANO XIII • 11 DE 9UTUBRO • 1990

Francisco
" V~quez. ~11:Jd9u

as.norrilas do
·Paseo das Pontes
O Plan esp~cial do Paseo das
Pontes, aprobado en 1~90
· modifica substancialmente as
normas aprobados do Plan Xeral
de ·1985, contrariamente aoque
ven afirmando o Alcalde
Francisco Vázquez. As
alegación~· realizadas pola
Federación de Asociacións de
Viciños asi o demostran. Cai asi~
polo seu próprio peso, a liña ·
defensiva·tecida polo rexidor
coruñés: o PXOUC é quen dita ·
as actuacións, estas non foron
modificadas, polo tanto, non
poden favorecer a familiares e
amigos.
(Páx. 7)

.
·O .R.ICO SISTEMA FLUVIAL GALEGO,
·PRÓXIMO A CONVERTERSE NUNHA CLOACA A CEO ABERTO

ADIÓS RIOS
.

\

.

, lndústrias, vertidos. urbanos, extracións qe áriqos, minas e canteiras acaban coa vida
dos rios. A falta de decisión política e a dispersión de competéncias
· permiten que a agresión a este gran tesauro colectivo
- se poda perpetrar dia a. dia sen sancións-apenas.

A& mobilizacións· -:
logran frear o
desmantelamento
de· Larsa
Despois dun ano de mobilizaciqil
semella que os gadeiros ·
conseguiron un d0s seus .
própositos: evitar a desaparición
do grupo Larsa. O segundo plan
de viabilídade apresentado pola
empresa foi aceitado tanto polas
Administracións como polo
sindi~ato UGT e polas
· asembleas de traballadores.
(Páx. 11)

En nlemória de
Diaz Castro,
·poeta da
pátria.,galega
A morte de Xosé-Maria Diaz
_Castro pasou silan_deira polos
meios de comunicación. A ·sua
obra, recoñecida en~re os poetas
galegas como de gran
importáncia, non era dabondo, ·
desde a perspectiva do oropel e
o brilo artificioso.
.
·
. (Páx. 17•18)

Vaclav Havel:.'O
~ocialismo real
era o mundo das
apari~ncias'
A méé:Jio dos novos governantes
do Leste de Europa, destaca a
persoalidade de Václav Havel,
membro do Foro Democrático e
presidente de Checoslovaquia. ·
Havel~utor de teatro e poeta,·asi ·
como ensaista político. As
reflexión¡ aqui recollidas
prp~.dertda escrita de Havel
que, a pesar do paso do tempo,
enmarcan as .liñas profundas do
seu pensamento e
· nomeadamente diagnostican o·. carácter dos rexímenes que
veñen de cair, deixando paso á
unha nova sociedade ainaa por
configurar.
· {f'.»áx. 12-13) .

lmaxe do-rió Lérez nó mes de Xufto d~ pasádo ano. Hoxe a vida anlmal no t~mo flnal do rlo é practlcamente lmposfbel.
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Vertidos urbanos no Ser e escasos metros de Colexieta en Compostela.

A Xunta califica dé i(npolítico o canon de vertidos

Con total impunidade poden realizarse
agresións .regulares e localizadas sobre os rios
G. LUCA DE TENA- XAN CARBALLA

· As contínuas notícias de mortandade de peixe nos rios e de vertidos cont~minantes de indústrias,
pasan sen que nengunha das leis que defenden o ecosistema fluvial se apliquen para correxir a·situación.
G~ntra . ~sta inoperánda c~meza a estend~rse o .asoci~cionismo espontáneo en defensa das nasas aúgas.
Resíduos urbanos,
arrastres de áridos das.
canteiras; zudres das
granxas .e compostos
químicos p'rocedentes da:
indústria aceleran a crise
ecolóxica dos rios galegas
que en moitos casos .
merecen xa o nome de·
cloacas a ceo aberto.
Unha rede fluvial qUe se
·conservaba dentro do -.
mapa continental coma .
re1ativa excepción de
limpeza, leva camiño de
ingresar coa decidida
colaboración. da
Administración, no clube
europeu dos rim~ . mortos·.
As notícias de qué · algun rio
amanece cuberto de · peixe
· aboiado pola contaminación son
cada vez máis frecuentes, como
son · raras as de sancións ou.
dausuras de indústrias por teren
acabado coa vida dun río enteiro. O descenso da pesca fluvial,.

e en especial dos · salmónidos
(troíta e salrnón) é crítico en todos os ríos. Hai setenta anos,
pescábanse no Miño 100.000 sábalos ·que hoxe non chegan a
cinco miL ·No ano 1927, só na
ourela portuguesa do Miño pes.:. .
cára·nse 1.300 sali'nóns que ·fica,ron en 141 no ano 1971. ,

DA·

Pero os .verquidos orgánicos e
Asociación de Veciños de Ourenquímicos non estragan_ só a vida
se realizou un vídeo sobre estes
do rio senón todo un sistema.
dous rios cun recorrido desde o
Segundo .un estudo bacteriolóxinacemento até a 'desembocaduco realizado polo departamento
ra. A agresión aos rios por ·verde Microbioloxia en 49 cidades
quidos urbanos, de -compostos
. galegas, a auga de consumo non
químicos e áridos é moi intensa.
O Lónia que nace na serra da Pié potábel en máis da cuarta parte..
teira, a 800 metros de altura, vai
· Lugo é a provincia co número
pasando por Requeixo, Lonia do
A fauna ameazada é o·primeiro
m_ais alto de augas non ·potábeís.
Monte,· A Derrasa e· Esgos para
indicativo desta perda de. cali~fadesembocar no embalse de Cade do -ríos. Manuel Choui:a, da ·· ha 'ddade a ameaza para a sani- · A capital, por outra parte, verque
chamuiña do que se serve Ou_Sociedade Galega de História dade pública. A elevada conta- ao Miño sen depurar a auga que
Natural, lembra que só no Miño; minación orgánica e química das utiliza. A depuradora de Lugo de- ' rense (ainda que se bombeee
a comer:cialización -da lamprea augas, con zonas de total eutro- beria coniezar a funcionar este _ auga do Miño para aumentar o
caudal). Nengun destes puntos
importaba h~i quince anos máis . fización e falla de osíxeno.• mar- trimestre. pero as instalacións da
de contaminación está tratado
de 150 millóns de -pesetas men- · can un ·grave qeterioro ecol9xico "'decantadora, situada na aldea de
tres ·que hoxe esa cifra · non . dá do hábitat.' As augas xa non son Albares, á altura de Nadela, non- porque non funcionan os sistemas de decantación existentes.
chegado nen a ' cinco millóns. útiles para o consumo humano, funcior:lan. Verquen no Miño, o
Dous polígonos industriais deiToda a vida dos ríos, desde a de- · para o ba'ño ou para o rego," e a · Rato e o Fervedoira. O Rato recitan os seus resíduos ao río Barsapar:Lción dos lugares de freza . acumulación . de . verquidos 'no be a con~ar:nin.ación do polígono
- baña, Un o de San Ciprián de Vi- .
até as plantas e ·micro-organis- cauce incrementa os efeitos das industrial do Ceao.
As denúncias sobre os verquiñas e outro coñecido como o de
mos mortos, é un contíriuo de crecidas. O seguemento realizadecadéncia. _
· - ao polos departamentos de Quí- dos da cidade de Ourense á baBarreiros, que non está calificaA rnortandade de peixe nun río, . mica Analítica, Química Física e cia do Miño, .r:epétense desde hai
do oomo polígono. Os lixos desé 'só o .anúncio de que as augas Bromatoloxia no Sar e ·a Sarela _. máis de vinte anos. O sistema
tas fábricas non pasan por nenxa nor;i van server para o consu- desde o ano 1975;-revelan unha fluvial no qué se asenta a cidade
gunha depuración e esta situa- ·
mo humano. Este é o. caso do demanda química de osíxeno está governado polo Barbaña e · . ción, denunciada pola coordenaSar e a Sarela, na capital galega, excedida por existéncia de fosfa- mailo Lonia, que tributan á conGa
dora da Asociación de Veciños,
mudados de rios emblema dun- tos, amoniaco, nitratos e nitritos. do Miño. A Coordinadora .de
afectaba aos concellos de Perei-
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DESCENSO
PESCA FLUVIAL E EN
ESPECIAL DOS .
SALMÓNIDOS É . - CRÍTICO EN TODOS
OS RiOS'
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Un labirint-0 administrativo pélra mil.rios
'
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iodas as competéncias sobre
meio ainbente están transferidas. No que se retire aos rios,
están en 'vigor a Lei de Augas
do 2.8.1985 e a Lei de Residuos Tóxicos e Perigosos, pero
non existe desenvolvemento
específico de lexislación autonómica.
A COTOP, (através de duas
direccións xerais), Sanidade
(através da direción xeral de
Saude) óu agricultura (na que
habia en tempos unha dirección xeral do Meio Ambente) ou
lndústria, teñen algo que ver co
estado dos rios. O MOPU tiña
unha rede básica de vixiáncia
que no ano 81 comprendia a
análise de 38 parámetros (PH,
conductividade, demanda química e biolóxica de ousíxeno,
etc). A COTOP realiza nos rios
controles de calidade e cantidade (aforo), control de uso~ e
tamén de autorización e canon
de verquidos. Pero na propria
Conselleria recoñecen que cobrar os verquidos é fortemente
anti-político.
O reparto de competéncia en
matéria de meio ambiente, facilita un contínuo baite de responsabilidades. Desde a Secretaria da Comisión Galega do
Meio Ambiente , da conselleria
da Presidéncia, remiten ao contribuinte que queira interesarse
pola saude dun rio á Conselleria de Ordenación do Território.
Dentro da COTOP producirase
unha interrninábel discusión sobre se o referente a unha depuradora é competéncia de Obras
Hidráulicas ou poida que da
Conselleria de lndústria se por
acaso trátase do permiso para
dispoñer de lixo industrial dunro de Aguiar, Nogueira de Ramuin, Esgos, Ourense, S~ Ciprián de Viñas e Barbadás. Desde o momento en que se formalizou a denúncia, no verán de
1989, até hoxe, non se puxo en
marcha sistema nengún de depuración, agás en San Ciprián.

contaminante poidan ter trasha determinada forma, ou decendéncia epidemiolóxica, conrradeiramente dun éoncello, se
diCión que por outra parte non
a administración da depuradora
lle compete. A conselleria de - é nada fácil de negar se ternos
en contra que a práctica de in-:Sanidade pronunciarase cando
as consecuéncias dun feito , quéritos _epidemiolóxicos non

'Q

Macias polemizou con representantes de grupos ecoloxistas
despreciando a importáncia dos

verquidos industriais e centrando
banos. Esta é igualmente a teima · principal contaminación das aua responsabilidade da cont~mi- · da COTOP hoxe, que prefire so- , gas ven das concentracións _. urnación fluvial nos verquidos ur- _ cializar os axentes· contaminan-- banas.
tes antes que enfre,ntarse coa inPero . o Eume, por exemplo,
.
•~
dústria. Todas as competéncia non está ·ameazado por verqui'?'°~"' meio-ambientais, dispersas entfe dos de nengunha. povoaeión.
_,_ }<P
vária$ consellerias, repiten que a Mais l>én son as agresións da indústria as que alteran a vida do
rio e as dos que viven nas suas
ourelas. Son várias as denúncias
de ADEGA sobre a calidade das·
augas que abastecen a traída de
.MORTANDADE DE Pontedeume e as dúbidas crecen sobre a potabilidade dun
PEIXE NUN RIO ÉSCf caudal
que tiña até hai pouco
O ANÚNCIO DE QUE , sona de limpo e dotado dunha
espléndida fauná A explotación
AS ALIGAS XA NON
a ceo aberto de lignitos de As
VAN SERVER PARA O Pontes,· que ocupa unha extenCONSUMO HUMANO' sión de 24 quilómetros cadra-

,,

Socializar a
contaminación
O ex-director da efimera Axéncia
do Meio Ambente da Xunta, Felipe Macias, catedrático de Edafoloxia de Compostela, recoñecia
na IV Semana de Filosofía, adicada monográficamente ao tema
da ecoloxia, que existe un estudo completo sobre os rios galegos e a sua situación ecolóxica.

~on actividade que distingá a
das Gándaras de Budiñó.
esta conselleria. Por fin desde
A Aut.onomia comparte com- ·
calquera dest-es' departamentos
peténcias sobre os ríos con Aspoden enviar ao denunciante á
turies e Castela-León nos sisteXefatura de Impacto Ambiental,
mas de fronteira, asi como con
da COTOP, cuia responsábel
.Portugal . a meio . do · governo
Carmina .Nieto Olano no quer
central. Ao tempo; hai cito difacér declaracións sóbre o esrectivas da CEE que se retiren
tado dos rios porque es un área
a augas continentais: sobre aumuy delicada y despues hay
gas potábeis (75/440 e 81/855);
protestas.
sobre calidade de augas doces
·Nas tres lexislaturas -do Parpara vida dos peixes (78/659) e
. lamento, o Partido Socialista -- · outras referidas á protección de
Galego-Esquerda Galega ten
augas ,soterrañas, de baño, pepresentado trece proposicións
rigosas etc. Nengunha destas
non de lei relacionadas co estadirectivas ou leis se ciJmpren.
, do dos rios. Amais de ·denunNo Estado non .-existe nengun
ciar os efectos dos verquidos
parque natural fluvial. Na Galiza
incontrolados dos polígonos inos únicos parques naturais són . ·
dustriais, pergunta ao parla- .
os do Aloia, as Cíes e cinco zo. m~nto sobre os dragados no - . nas protexidas . (en Catalunya
esteiro do Miño, a contamina40 e Andalucía 34) e se·reivindi- .
ción do rio Cabe pola empresa
can nestes anos as declaración
Magnesitas do Rubián, Rente e
·de parque natural dé esteiro do
as graveiras.· Tamén ten tratado
Miño abandeirada por ANAda limpeza das rias, dos efecBAM e do cañón do Sil.
tos dos encaros sobre os ríos
réxime de regulación de
e chamado a atención . pola
comportas ·dos encaros tam~
contaminación do rio l:.ouro so·pouco se cumpre. As roturas
bre o espacio natural protexido
·continuas da linealidade do rio
(o sistema Miño-Sil ten 25 encaros), agreden non só as ourelas, senón a todos os ·sistemas
biolóxicos que viven arredor da
REP,.;RTO DE
canle. Por efecto da acumula. ción de resíduos orgánicos, a
COMPETENCIAS EN
auga dos encaros está a expeM°ATÉRIA DO MEIO
rimentar un proceso de eutrofización. A demanda biolóxica de
AMBIEN~, FACILITA
ousíxeno
sobre de tal maneira
UN CONTINUO BAILE
que 0s peixes non poden viver.
DE
No mes de agosto deste ano,
lberduero baleirou os embalses
de Pumares-Sil e ViladequintaCasoió, c~ obxecto de !impar
fondos e atoparon unha elevada cantidade de animais acuáticos mortos.
D
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Non• a prlmelra vez q1,1e se producen moblllzacións en defensa do Miño.

MIL CLOACAS A CEO ASERTO
Se. os ríos son termómetros da calidade
do meio ambiente e da degradación do
ecosistema, as serpeñadas cada dia
máis violentas das veas verdes e
aceiradas dC? país deberian poñer en pé
algunha caste de alarma institucional.
Pero nada diso ocorre. Catro ·
consellerias e algunhas competéncias
estatais en tránsito interminábel, coa
compaña irrespohsábel dos concellos
principais, asisten en butaca preferente
ao canto de ciño dos rios. Perante a sua
vista· corre a ben coñecida continuidade
secuencial de ver pasar mangados de
peixes aboiados en ácidos e carrumeiros
comestos pala enxurrada dos
vertedoiros, seguidos polo repertório
interminábel de obxectos qu~ ninguén
quer até que a bacia queda por fin
transformada nunha cloaca a ceo aberto.
Quen teñen capacidade executiva
para impedir ~ue se.consuma o sacrifício
dQ~ rios, cónsideran que auga e aire son
bens ecolóxicos libres e inagotábeis e
coma argumentación de apoio explican

que é preciso ser máis indulxentes coa
indústria que coa contaminación. Detrás
destas du~s categorias erróneas (senón
de falsedade) non se pode agachar o
que é de feito unha grave deixación de
responsabilidade. Un' governo
autonómico alzado ~o poder sobre
promesas de autoritarismo radical xoga
á pelo~a co problema da agresión ás
augas e contesta que .a aplicación dun
canon por d~no ecolóxico seria
impolítico. Non se poderia recoñecer ~
máis nidiamente que importan antes
apoios localizados no poderoso sector
~
que contamina ca a pervivéncia da
natureza herdada e a própria memó'ria
do país.
.
De camiño entre a realidade obxectiva .
· duns rios cada _dia máis contaminados e
a aparente indi réncia dos poderes
públicos,-cabe certamente algunha
, reflexión. A cámara autonómica ten a
capacidade de lexislar nunha
comp'eténcia que lle é própria coma a
das augas e se non o fai non será porque

falten críticas, estímulos e propostas
como as que conteñen as trece
proposicións que sucesivamente leva
apresentado o PSG-EG sobre os ríos.
Antes de recurrir á socialización das
facturas de moitos anos de neglixérida
cqs rios, como hoxe están facendo -as
grande cidades galegas con carísimas
obras de saneamento das canles
convertidas en vertedoiros, existe a
posibilidade qe evitar os atentados
ecolóxicos con medidas drásticas nas
que a autoridade democrática se poda
impoñer ao interese privado. Serve .
mellar ao interese da comunidade vixiar
e analisar previamente, afectar precios
de consumo de augas que teñan que .
retornar ao ciclo, aplicar estrictamente
normas de sanidade pública que eviten
a meio prazo a repetida demagóxia
derradeira do poder que non quer ser
verdugo dos pastos de traballo dunha
indústria que contan:iina ou reclamar,
como teñen feito _outros governos, a
colaboración da cidadania para a

clasificación prévia dos productos
contaminantes qUe se pretende deitar o
máis lonxe posíbel ·da fábFica ou da
-vivenda.
Naturalmente, estas medidas previas
só se poden aplicar cando existe un
p_onto de vista global sobre a
problemática do meio ambiente. Cando
se fal~ do desastre ecolóxico dos rios,
nos circos do poder aparece pronto a
inculpación do crecemento urbano, pero
como se reflexa nestas páxinas, a
· responsabilidade principal recae sobre ·
unha indústria sen lei e sobre unhas
institücións públicas que tendo a obriga
de velar polo país parece que cobrasen
só dun recanto da sociedade. O
l'lacemento espontáneo das sociedades
en defensa dos ríos e das rías deberian
facerlles acordar. Somos máis os que
queremos seguir sendo o país dos mil
rios que os que parecen-indiferentes ante a nosa conversión no país das mil ·
cloacas a 9eo aberto.
D
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'fSts DENUNCIAS
SOBRE OS
VERQUIDOS DA
CIDADE DE OURENSE
Á BÁCIA DO MIÑO, .
REPÉTENSE DESDEHAI MÁIS DE VINTE

.\
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o do Ulla 'no tramo de Catoira· a
Carri!, onde a contaminación de
cromo é superior mesmo á do
Rihn en valores que exceden con
moito os máximos autorizados
· de 150 partes por millón

'!St ·coTOP TEN A

ANO~~-------_

TEIMA DE QUERER
SOCIALIZAR OS
AXENTES
CONTAMINANTES
PARA NON SE
ENFRENTAR Á -- INDÚSTRIA'

dos, contamina o curso alto do
ria ·con arrastres de carbón, sobretodo en tempos de ehoiva.
Máis oa terceira parte dos benefícios de Endesa, do Instituto Nacional de Industria, que tivo no
exercício denanterior 93.000 millóns, proceden da térmica de As
Pontes. O feito de. que a empresa montase unha decantádora
(que agora oferece o IN/ para ser
utilizada conxuntamerite. pola fábrica de p&sta química que quer
instalar no concello Euro Galicia
Forestal, non impide que augas
abaixo da central a calidade do
rio decreza irremisibelmente. O
fume das duas xigantescas tobeiras ten un alto contido de xofre que en contacto co osíxeno
do aire convértese en sulfúrico
(SO:J. As choivas ácidas asi formadas terán o seu lugar de concentración no rio.

Un plan de saneamento

Nunha publicación da Xunta
de Galiza de 1987, co título de
"Plan de Saneamento para Cinco
Sistemas de Rías na Galiza", faciase un estudo dos verquidos
dos respectivos sistemas fluviais
de cada aveiro. Na Ria de Ferrol,
considerábase que a cota de
contaminación orgánica (nitritos
...
e fosfatos) estaba no limiar da
contaminación grave. No caso
dos ríos da Malata, lnxerto e
Freixeiro superaban con moito
os níveis máximos autorizados.
En canto á contaminación microAgrávios da indústria
biolóxica (coliformes, contaminaAs indústrias destrozan tamén o
Gión asociada a detritus humanos), considérase extraordinariaLérez. Un urxente desmentido.
que culpabilizaba a cor bermellamente elevada destacando pola
sua gravedade a do rio lnxerto.
das aúgas á multiplicación de
- c~rta clase de algas, non conseNa da Coruña o sistema fluvial
guía tranquilizar a -opinión públicomprende os Ríos Mera, Santa
Cruz, A Gándara e Haciadama
ca. A Asociación de veciños de
con carga o~gánica moderada e
A Seca ten denunciado a contaminaqión do rio por Tafisa, amais
micro-biolóxica elevada, especialmente nos casos do Mera e
dos ruido~ e o aserrin que cae. do Santa Cruz. Os Rios Sar, Ulla,
coma unha poalla nos arredores
da fábrica. A marea en .abalo leva
Valga e Úmia, con carga orgánitamén a contamin-ación de Ence
~
ca moderada e concentración
::l
e Efnosa até o tramo final do río.
~ microbiolóxica elevada en todos
< eles, son causantes da contamiSobre o rio Brandelo, tributário
da Ulla, houbo fugas das balsas
~ nación na Ria de Arosa.
de decantación das minas de co~ - O Grela e o Tomeza que saen
;;; á Ria de Marin, apresentan unha
bre de Tauro. Precisamente nesta área ti~a a- Xunta
proxecto
concentración orgánica e micro0
de instalar un armacén de resíli! biolóxica moi elevada que no
~.......,..........,................._ ........._~--1~ ca,so do Lérez (que xa ven sobreduos de alta contaminación. As
A acumulaCión de vertidos orgánicos nos encoros está a producir unha-eutofrlzaclón das augas que conduce á
cargado) increméntase ao seu
minas de Chumbo e Zinc de Eximorte da fauna acuática.
·
paso por Pontevedra, cos vermesa verq~e_n no ria Lor.
Todos os polígonos industriais_
quidos da cidade e Tafisa. O
tria está ben expresado na inA estreita relación entre as ba. teñen a sua conta de agrávios
emisário financiado pola Xunta e
'SEGUNDO UN
fluéncia dos verquidos dunha só cías e a· fracturación do terreo,
. aos rios. O~ pontos negros estapor unha Ence opulenta, despois
fábrica de conservas (E/ _Cisne)
por unha banda, e o curto recorían situados no Miño (o caso cide vários anos de exercícios exESTUDO DO MOPU
que desde ·san Sadurniño, perta rrido dos rios galegas (coa ex. tado do ria Barbaña) e río polígotraordínáríamente favorábeis (a
SPBRE
OS
RESÍDUOS
do Ferro!, deita os sobrantes do cepción do Miño) aumentan a
no de Budiño (Porriño), a traveso
fábrica de Lourizán é, xunto coa
proceso no rio Grande de Xubia. importáncia da contaminación
do rio Lauro -afluente tamén do -LIQUlDOS, GALIZA
de Endesa en As Pontes unha
das rías. O nivel de metais pesaE~ta auga contaminada bombeaMiño no tramo final- baptizado
das máis produtivas do IN/, prePRECISARIA PARA
dos foi altísimo na ria da Coruña
se ao encaro das Forcadas do
este verán polos ecoloxistas
cisamente porque son contami1992, 139
que toma quga a povoación do a causa da Cross, xa pechada
coma "Rio da Merda". Neste últinantes e irreproducíbeis neutros
hoxe, pero o caso mais grave é
mo caso, a COTOP prqmeteu un
DEPURADORAS NOVA Ferro l.
lugares) deitará o lixo de Ponteinvestimento de vários cantos de
vedra e Ence ao pé de Tambo. A
PARA
CHEGAR
A
UN
millóns para saneamento .. Tan
esixéncia de que este tubo, que
NÍVE[ ACEITÁBEL DE
elevada asignación só serviu até
levará residuos químicos e orgáo de agora é -para rozar as beiras
nicos, desemboque na porta da
TRATAMENTO DE , .
do rio. Non se coñecen áctuaRia, escóitase cada día con máis
·cións de nengunha clase sobre - AUGAS RESÍDUAIS'
forza.
Veciños de lourenzá, Mondoperta da desembocadura· do
as factorías contaminantes.
ñedo· e Barreiros están a cumNa Ria de Vigo, os se,guimenLandro, para deitar as cascas
No mes de Xuño _pasado por ·
prir os trámites para inscribítos ocúpanse sobre todo do Lade eucalipto e ainda que hai
verquidos de ámoniaco houbo
. ren unha asociación veciñal
gares e o Fendor, que teñen
tempo que se denunciou o feique r:existar no Arenteiro a morte · · Miño se podé advertir esta con·para a a defensa do Rio Masunha concentración alta de conto no concello de Viveiro, non
de mill_
óns de xirelos de troita por _ taminación. A contaminación pqr
ma, que atravesa os tres con- ,,houbq polo de agora nengun- taminantes. Especialmente o Laasfíxia con pérdidas de _40 . miexplotación de áridos estaba cellos. Desta asociación forgares que no ano 1987 tiña un
ha actuación para evitalo.
llóns para a piscifactoría Carinsa.
centrada na zona baixa do Miño
ma parte Manuel Dieaz Sammínimo nivel de osíxeno que non
A Asociación para a DefenEn Set~mbro o servizo de proe no Ulla. No ano 1984, no tramo
pedro, alcalde. (PP) de Barreipermitía a vida de peixes. Na
.sa do Río Masma proponse
tección da natureza de Tui deinternacional do primeiro deles,
ros.
proximidade da praia de Samil
limpar o rio, cortar as árbores
nunciaba por posíbel-delito ecoextraéranse un millón de metros
Un fato de concellos de
un cartel anúncia: "Veña a meque éntorpecen o curso e o
léxico ao concello de Gondomar
cúbicos de grava e millón e meio
Lugo occidental e a Coruña
rendar ás ribeiras do Lagares".
seguemento de todos os vet- ·
ao se detectar unha importante
de area_
. A extracción de áridos
oriental, entre · ~les ' os de MuUn pouco máis abaixo, · outro
quicios que someten a unha'
mortandade de peixes na canle
promovou un recente conflicto
ras, Ourol, Mañ_
ón, Qrtigueira
cartel prevén: "Olio, non se bañe.
presión cada dia mais insodo Rio Miñor. No ·ano 19.86,
no rio Anllóns que esta mói cone O Vicedo acordaron consti· Perigo de mo_rte"
apresentaron ante o défensor do
taminado por verquidos urbanos
tutir unha cqordenadora para - portábale a rica fauna.
O país produce anualmente
_povo unhá denúncia pala destru- - e industriais ·de Carballo, e Laralle esixir responsabilidades e
427. 789 tonelada de lixo, pero só
A Asociación para Defensa
ción de -salmónidos no Ulla. .
cha. A auga do Anllóns clasificacor:npensacic_
:m á planta de En- - da Ria denúncia desde Pontese c9ñece ó destino· final de
-Ao Sil van parar tamén todos
se coma fortemente- contaminadesa pala contaminación dos . vedra as agresións que conti130.000 delas. Segundo u_
n estuos arrastres das pizarreiras de - da (clase V) con biocenosis, toseus concellos. Desde estes · nuamente están a cometers~
do do MOPU sobre os residuos .
Valdeorras (Casallo) e _Quiroga.
t~lmente empobrecidas a rente
concellos tense denunciado a
líquidos, Galiza precisaría para .
contra este aveiro de privileAugas abaixo destes .verquidos
da auséncia de vida.
contaminación do val do Lan· 1992, 139 depuradoras novas
xiada natureza. As tres aso..:
reciben o seu caudal as traídas . A d~simefria entre o que pode
. dro pala térfTlica de As Ponpara chegar a· u'n nível aceitábel
ciacióris sori -unha mostra da
.de -O Barco, A Rua e Quiroga. A
ser o dano dunha unidade de potes. Empresas madeireiras es. de t~atamento das augas resiauto-defensa cidadán qontra
auga do Sil le,_ia a cor negra do
voación sobre un rio e o perxuítán a utilizar o Pozo do Piago,
duais. Antes terian que funcionar
o deterioro do meio ambiente.
lavado das lousas e mesmó no _ cío que pode causar unha i':ldúsas que existen.
O
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• . As desputas do PP (Páx. 6) •Cada v_
ez menos .patacas na Límia (Pax. 8) • .Atender o médio .
natural: a·caso ·de Sta~ Teg·ra (Páx. 9) . -o urbanismo histórico
a debate (Páx. 1O) • Os posíbeis pactos de Euskc;idi (Páx. ·15) • Máis mata a
·
fame en Exipto (Páx. 14) ·
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5UBVENCIÓNS NA XUNTA

A lista de asociacións máis subvencionadas
coincide coa dalguns_dos convocantes á recepción

qo Papa no Monte do Gozo

.

;

A auséncia dun baremo público píovoca-a arbitrariedade
na concesión .de axudas a ,grúpos xuvenís
.M. VEIGA

Os 80 millóns repartidos
pola Consellaria de Cultura
e Xuventude entre 144
colectivos xuven ís poden
convertirse nunha nova
mostra de falta de rtgor,
asi como de favoritismo do
governo Fraga. A auséncia
dun baremo ou critério
coñecido para a concesión
de subvencións, a falta de
información e resposta en
cada un dos casos, co
conseguinte
imposibilitamento de
reclamacións etc., son
síntoma dunha prática
guvernamental pouco
transparente da que, á
simple vista dos grupos
afectados, cabe deducir
notas claras de favoritismo.
A existéncia de 144 grupos subvencionados, unha gran parte

deles de actividaqe e preséncia
praticamente descoñecidas, dá
idea. da confusión que arrodea
estas axudas. Os listados onde
se recollen grupos políticos, folclóricos, de tempo libre, relixiosos,-científicos, asi como outros
moitos de difícil encadre, deixan
ver unha proclividade cara determinados grupos relixiosos e políticos.
Destacan a Asociación Diocesana de Escultismo con 800.000
pesetas, Cáritas lnterparroquial
con 1 millón, a Asociación mocesana de Escultismo Católico ·con
450 mil, desglosadas nos capítulos de actividades e de axudas
para investimentos, o Centro
con
Diocesano · Pastoral
1.100.000 distribuidas nos mesmos apartados e outros grupos
como as Juventudes Marianas
Vicencianas con 1.200.000 ou os
Antigos Alumnos Salesianos. A
maioria das entidades relixiosas
subvenciónadas foron convocantes da ceremónia de recibimento do Papa celebrada no
Monte do Gozo.

Outros colectivos claramente ·
favorecidos resultaron ser as
Nuevas Generaciones do Partido
Popular con 3.300.000 pesetas e
a Organización Juvenil Española,
anteriormente vinculada a Falanxé,' con 1 millón.
É de notar que a axuda recebida pola maioria dos demais grupos oscila entre as 50 e as 200
mil pesetas. ·
Grupos igoalmente favorecidos foron- os relacionados c_o
tempo libre ·(Escola Galega ·de
Tempo Ubre e outros de matiz
relixioso) e o fnstituto de lnvestigacións Científicas e Ecolóxicas
(lNICE) dotado con 2 millóns de
pesetas. Hai que resaltar a difícil
identificación de gran cantldade ·
de colectivos, entre os que P-osibelmente se encentran vários
sen vinculación expresa, pero relacionados co Opus Dei.

Auséncia ·de rjgor
administrativo
Á marxe dos favoritismos habidos, denunciados nalguns casos
polas Xuventudes Socialistas e

por: Galiza Nova, destaca o ·confusionismo que arrodeoL! a concesión de subvenCións. Asi a
própria Consellaria sinala que as
Xuventudes Socialistas non foron
in~luidas en nengunha subvención "porqüe a sua solicitude carece de calquer elemento · que
permita identificar a orgániza·ción". A respeito das Mocidades
da INTG a Consellaria afirma que
"aportan ·unha fotocópia do escrito de presentación da solicituae de inscripción no Censo de
Asociación, pero que non consta
nos arquivos da Anterior Direción
Xeral". Fontes deste Colectivo
respóstaron sinalando que esta
última cuestión era, en to<;io
caso, "un problema de desorde
administrativo da próprra Consellaria". Dase o caso de que aeste
grupo lle fora comunicado ~ verbalmente -desde a Administración que."se extraviara a solicitude de subvención".

prensa tras ser feítas públicas as
primeiras protestas·. Falta ainda
asi unha explicación cl¡;¡ra dos
critérios que se seguiron para
concretar as subvencións e unha
informaCión por escrito a cada
entidade que lle permita recurrir
a decisión, direito elemental en
toda relación · coa Administración.

- dutras posíbeis irregularidades foron as denunciadas por ·
Galiza Nava, no referente ao grupó 'Jóvenes pro vida, cuxa solicitude de inscripción aparece anotada o . dia 29 de Maio, un dia
despois de que rematara o prazo
de solicitude. de axudas. A tesposta da Consellaria ante a protesta foi sinalar que a data real
era a do Venres 25 de Maio, último dia bábil antes de que expirara o prazo. Segundo Manuel Antelo, representante de Gafiza
Nova "iso é falso, poste que nós .
posui_
mos unha fotocópia onde
Estas explicaGións por parte - se pode ver a data de inscripción
da Consellaria de Cultura e Xu- · o dia 29, outra cousa é que poiD
ventude foron dadas a coñecer á dan manipular -os libros":

ALIMENTAR-AS REDES DE DEPEND~NCIA CACIQUl.L
E ESQUECERSÉ DA M0CIDADE
1
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ISABEL G. AVIÓN

Non sabemos canto pode custar unha via- ración que comezava a rerfilar-se como
xe en helicóptero para sair dun país para- negativa. Asi, o día 29 de Agosto dirixilisado polos tractores dos labregos que mos-lle un escrito solicitando que se nos defenden o seu posto de traballo. Se me- faga coñecedores de distintos aspectos
dimos a preocupación que ten a Xunta do proceso. O señor Director Xeral deve
pola mocidade através dos cartas que se ser un home mui ocupado porque até
dedican podemos concluir que non lle hoxe non recebemos resposta. Mais, unha
quitamos o sono aos nasos govemantes. organización tan "insignificante" como
Boa parte do diñeiro dedicado á mocida- Galiza Nova, que non merece máis que
de dilapídase en grandes eventos alleos 150 mil pta. de subvención para actividacos que deberian ser os seus protagonis- des e investimentos, deve ter capacidade
tas e en actividades elitistas e minoritá- de facer-lle pupa ao señor Director Xeral
rias. Por outra banda, a desconfianza en xa que, a través dun telegrama, convoca
nós é tan grande que se fuxe da auto-or- -ináudito- a Galiza Nova a· unha entreganización potenciando as actividades vista pa~a ofrecer-nos unha cantidade
programadas e executadas por adultos. prefixada para outra convocatória en caso
As dotacións, os meios con que contan de sermos boiños e estarmos caladiños.
este tipo de actividades e a sua finalidade Trabucou-se o Director Xeral pensando
supoñen unha competéncia desleal ás das que chorábamos para mamar, práctica
asocsiacións xuvenís de base. As migallas flabitual neutros grupos. Gostaria-nos tet
que quedan con as destinadas ás partidas visto protestar aos dirixentes de Xuventupara subvencións.
des Socialistas pota . arbitrariedade das ·
Conseguir aceder a unha destas sub- subvencións cando o Conselleiro de Culvencións é toda unha história. Despois de tura se chamaba Alfredo Conde Cid. ·
vencer a barreira da desinformación e de
Os adrninistrados ternos, normalmente,
xuntar unha morea de papelórios para en- que padécer un calvário de papeleos e retregar antes do dia 27 e 30 de Maio, moi- quisitos para poder ser escoitados pola
tas asociacións convertían-se en aspiran- Adminlstración, mentres que esta se pertes a unha subvención que concede "gra- mite o luxo de "perder" expedentes, como
ciosamente" a Conselleria de Cultura e fof o caso da- Mocidade Traballadora GaXuventude para realización de actividades lega da INTG. O rigor para alguns ~emas
e investimentos. Resólvense a concesión contrasta co deixamento á hora de cumdo dia 12 de Xullo e até finais de Agosto pril)i lei, ·neste caso a de criación do Connon se comunicou a subvención dos pro- sello da Xuventude da Galiza, onde se es- · gramas · e as . jndignacións. Naquel mo- . pecifica como unha das funcións·deste or,mento a información que tiñamos·era pro- ganismo é emitfr un informe relativo á -conduto de composición dos dados saltos, cesión de subvencións. O C.X.G. chegou
froito de paroladas entre membros de dis- a .un .acorde coa Conselleria para formar
tintas organizacións. Por iso, Galiza Noya p~rte da comisión enéarregada de exami·decidiu dirixir-se ao Director Xeral de Xu- .nar os expederites de solicitude, acordo
ventude para solicitar a información que que non. se cumpriu. O .C.X.G. non foi innos compria para poder facer ·unha valo- formada de nengun aspecto relativa a este

tema até odia 27 de Setembro, ná persoa
do seu Presidente, Isidro Nietó. Dous dias
despois celebraba-se unha Asemblea Extraordinaria do C.X.G. na que as entidades
membros deste ' organismo non tiveron
aceso a esta información xa que fora re-·
mitida por correo~ .. Todo parece indicar
que o señor Isidro Nieto non tiña moito in- teresé en facer cumprir acordes ou manter
informados · aos membros do organismo
que preside. Tanto secretismo, non SÓ é .
ctiticável, senón que induce a pensar mal.
Neste caso pode-se observar que as asociacións relacionadas co Presidente. do
C.X.G. foron claramente favorecidas na
concesión de subvenéións con 1.600.000·
pta. a Escala de Tempo-Ubre . e con
1.400.000 pts. A. X. Xacar~ndaina.

·Galiza Nova ou das CMTG da CXTG da
sua intencion de deixar de subvencionar
ás mocidades das organizacións políticas
e sindicais, mentres que predicava co
exemplo concedendo-lle nesta convocatória a maior contia a Nuevas Generaciones do PP e o Departamento da Mocidade
de USO a máis alta das concedidas a or_ganizacións sindicai&,. Ternos que facer r~
feréncia ao claro apoio a entidades e institucións de carácter confesional e outras
directamente relacionadas co Partido Popula~. na maioria dos casos ·entidades
non-xuvenis, Juventudes Marianas Vicencianas 1.200.000, Cáritas -lnterparroquial
-1.400.000, Centro Cultural Alfredo Brañas
500.000, Bágoas da Terra ,1.200.000 son
alguns dus casos cantosos que se poden
citar. E dicemos cantosos porque non falan, cantan o descaro con que·se ~plican
· cr:.itérios de tipo ideolóxico .á hora de reDIRECTOR XERAL
·
partir os cartas de todos.
INFORMA. CON MAOS
Por todos estes motivos Galiza -Nova ·
MODOS DA SUA INTENCIÓN decidiu -apresentar: unha interpelación- ao
· Conselleir:o de Cultura, ~travéS· do deputaDE DEIXAR DE
, do d'o BNG Bautista Alvarez. Qúeremos
- que se aclaren todas as cuestións relatiSUBVENCIONAR ÁS
vas a este p·roceso, · pero sabernos que
MOCIDADES DAS
non abom;:la con isto. H~i que esixir transORGANIZACIÓ_N___
S _ _ parénc.ia
no reparto dos cartas públicos,
hai que regular este tipo de procesos de
-P-0---LÍTICAS E SINDICAIS.
xeito que non se podan dar máis casos
MENTRES CONCEDE A
- de favoritismo, que os cartos destinados
MAIOR CANTIDADE A
á mocidade revirtah sobre ela, e non contribuan a_alimentar redes de dependéncia
NUEVAS GENERACIONES' .
c~ciqüil e poderosas organizacións confesionais.
_
Sabemos que este canto non foi unha
Non remata aqui a historia. Ademais _d o ·
fermosa história, pero, como airida non .resospeitoso baile de data en que Jóvenes
Pm-vida ~e inscribe no Rexisto . de .· matou, esperamos que teña un final feliz. D
A.A.X.X., é curioso que o Director Xeral inIsabel Glez. é responsábel de Asoc;:ianismo de Galiza
. Nova.
forme con . maos rnoaos a 'membros de
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Entre os motivos que levaron
a Conde Roa a apartarseda pugna polo control da agrupación
santiaguesa estaba o -seu desexo
de non provocar escándalos a
poucos meses dos comícios. o
mesmo dia ·en. ,que realizaba estas declaracións, Maria Xesus
Sainz celebraba a sua "vitória"
. nun pub do ensa,nche acompañada por 200 simpatizantes.
· Pouco tempo despois sete con. celleiros do' PP decidian non
acudir a un pleno do concello
para testemuñar o seu apoig a·
Conde Roa. A crise estaba servida.

.• X.M. PÉREZ/SANTIAGO

.,

A proximidade dunha
convocéltória ·eleitoral,
· neste caso os comícios
municipais, provoca · .
. natural inquedanza no seo
dos partidos politices.
.Garito máis poderosa sexa
a formación e májs cargos
haxa en xogo maiores son
as liortas internas. O
Partido Popular da Galiza
é un ·claro exemplo. ~ós
"baróns" da fórmación xa
comezaron' a·mover os
seus peóns na busca de
boas. posicións de saida
na carreira el'eitoral. A
primaira batalla librouse eñ
Santiago. Desta votta, o
· vencedor foi Xosé Guiña eo derrotado Xerardo
"'
Conde Roa, membro do
Opus Dei e home de
Roma. ·

· O alcalde de Compostela, o
·socialista Xerardo Estévez, sorriu
satisfeito polos ·acontecimentos.
O Partido Popular eliminaba a
sua oposición no concello tendéndolle unha alfombra para facer máis doado o seu recunque
en Raxoi. Os nacionalistas ollaron os feitos con máis precaude sucesión de Manuel Fragij.
seguidor .das teses mantidas por · Conde Roa non pudo loitar
ción. Conde Roa non era un canCuiña tenta consolidar o seu li-:
Romay no pq.rtido; tivo que t'irar
contra tantos notábeis, non atu- . didato idóneo para optar á alcalderazgo na província de Pontea toalla ao non poder resistir a · rou o acoso e puxo fin a sete
dia de Santiago. Non gozaba áa
vedra; busca novas alianzas (Vi.presión á que se veu sometido.. ano~ de traballo no concello de
simpatía da burguesía composSantiago saindo pola porta falsa
telá e a sua oposición no conceA meteórica ascensión do "cau- ·torino Núñez); e tenta ·conquistar . A preséncia dun home,de Romay
á cabeza do PP · compostelán
da demisión. Roa abandonou o
dillo -do Deza" á dirección do PP ,pouco a pouco outras zonas da
llo fora sempre efectista pero
Gal iza. O seu último éxito consis- . non cadraba co afán de Guiña de
posta _de concelleiro e decidiu- non efectiva. Agora, os populanon atopou até o momento unha
tiu en situar os seus partidários . controlar a formación. Por iso o
retirar a sua candidatura á presicontestación o suficientemente
res colocarán no seu cartel eleide Lalin apostou polo relevo.
déncia do comité local do partiforte como .para freala. Desde a. á frente ·do comité local de Santoral da capital galega unha cara
tiago desprazando ao sector afín
Buscou apoios. e· obtívoos en fido. Anunciouno nunha rolda de
con máis gancho entre a cidadaalcaldia de . Lalin, Xosé Cuiña,
prensa na que xustificou a sua
chegou á presidéncia da Deputa-.· o seu _gran-_rival, Xosé · Manuel \ guras destacadas do conserva.:.
nia. Tres coñecidas persoalidaRomay Becca'ría.
durismo santiagués. Atraeu cara , postura alegando que non deseción pontevedresa. De aí pasaría
des aspiran á designación: Maria
·a ·si ao rieurociruxano Martínez
xaba orientar o seu traballo á loia ocupar a Consellaria de Orde·Xesus Sainz, Xerardo Fernández
Rumbo_e ao "grupo da Rosaleta por un cargo: O avogado non
nación do Território e Obras PúAlbor e Agustín Sixto Seco. Un
Sete &nos perdidos
da'; (Fernández Albor, Sixto · pudo evitar que nas suas declablicas (moitos cartos a repartir e
deles disputará a alcaldia a Xeracións se percebise certo resenpoucas protestas que capear). O A capital galega é un exemplo oo . s'eco). Atopou unha car:ididata
rardo Estévez. Por parte nacioalternativ.a ideal, a senadora e · timento polo trato recebido por
que pode ocorrer nos próximos
último ascenso levaríao á Secrenalista será Encama Otero a que
ex-conselleira de educación Ma- ~ parte dun partido, o PP, ao que . encabece a lista do BNG e, moi
meses noutras ddades do país.
taria Xeral do PP galega. Agora,
levou a ser o grupo máis votado
desde a dirección do partido, es- - Xerardo Conde Roa, xoven avo-- -·ria Xesus Sainz. A proposta saprobabelmente, será Vítor Ferreitisfaceu a Manuel Fraga, que axien Compostela nas tr9S últimas
gado, membro do Opus, xefe da
.tuda como estender o seu domíra o número un da candidatura
ña deu o visto bon á operación.
consultas eleitorais.
nio e sumar pontos no concurso. oposición municipal e confeso
do PSG-EG.
O
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Galiza-90, o desastre organizatiVo

Problemas de comezo
~de curso no Carballiño

e a e~peranza de Alastrué
• VfTOR MfGUEZ

Durante os pasados dias
Xoves, Venres e ·sábado,
disputouse en Pontevedra
o mellor torneo de ténis
celebrado na Galiza eri ·
toda a sua históriá. O
certame, chamado "GalÍcia
90", reu.niu na capital do
Lérez a xeito de exibicián,
a grande figuras do ténis
feminino mundial, entre as
que compre salientar á
recente vencedora do
aberto. dos Estados
Unidos, Gabriela Sabatini,· .
e á española Conchita ·
Martínez. O
acorítecimento, lonxe de
axustarse ao aspeito
meramente deportivo,
reflexou gran'des
deficiencias organizativas
asi como a confirmación
de Marta Alastrué como a
grande esperanza galega
rio circuito internacional.
0 tótneo despertara unha grande
· expectación centrada, .como
·non, na preséncia de Gabriela
s a·b at'rnr,· quen f rn· rece b'd
1 a .Por
un· grande xentio congregado n9
aeroporto vigués de Peinador. A
· sua beira figuraban· nomes da talla de Conchita Martínez (1 Oº na
clasificación da WTA) ,_,_ Natalia_

Zvereva (14ª na WTA), 'as amerimente nos defectos da pista
•x.R. CASTRO/O CARBALLIÑO
San Amaro
canas Anne Grossman (46 WTA)
Noshaga, criticada por todos os Os centros públicos de
Neste pequeno concello 0 problema ven xerado pala contamie Angélica Gávaldón (69 WTA), · tenistas ante a sua perigosidade.
d
xunto coa actual campíona gale- - Non habia -unha "supreme" de
ensino da comarca, están
ga de orixe zamorana, Marta . meirande calidade en A Coruña?
tendo diversos problemas
naci6 n
água, 0 que impede
Alastrué.
Noutra orde de cousas, a pouca de funcionamento neste
que os cativos podan comer no
centro, e desenvolver a xornada
asisténcia do público, puxo en
acádémica con normalidade,
No aspeito meramente áeportea de x1,.1ício os elevados prezos comezos do ·c urso
·
, que
das entradas·, asi· como propi·ci·ou académico,
t1vo,
ta1carte 1deu os froitos
f senda os máis suspendéndose
t
d
-as
' clases ao re·
un
de'f1'c1't
cercano
aos
so
m1·110·
ns·
graves,
a
alta
de
mestre
ma
ar
as
a
mana.
· t
E
t
1
del · se esixian, .destacando a eride pesetas. Finalmente, e pón- nunha clasé do coléxio
n can
non se opa so utrega de todas as tenistas, entre
as cales descollou a figura dunha
dalle ·a guindq ao caos xeral, tivo
"Calvo Sotelo" no
ción para esta cuestión, os pais
ourensá de 1.8 anos, Marta Alasespecial resonáncia a ausencia Carballiño', e a auséncia de
tdol.sdradpaces que relsidtentna catpái,
.
.
.
da espan-ola Mart'1nez ao encon~
a 1 a e e que po o ano es n
t rue,
que tras partir como v1tima
cfases pela tarue
na escala pe
rt0 d
1
· · d.
· · t,ona
· d aba -a grande ba- . · tro de consolac1"0' n, alega
· ndo un d S ·A
af 'llesco a,d rervin d'
rcan que
prop1c1a
d
1
e
an
maro,
por
mor
a
os
seus
1
os
po
an
acu
1r
.ta
doenza
.
que
puxo
de
Supos
d a1ad a d o t orneo ao vencer nos
.
1 t d
· d
·d a caman1"festo a sua "prof1's1"onal1'da- contaminación dos seus
ses po
t a ar e, arn
d af que e mod
cua rt os de. f .rna1 a. Grosman ppr
6-2 e 6-3, respectivamente. A
d_e" e o seu grandísimo respeito pozos, o que impede que
men non po an aceros as
actuación dp galega ·rebosou de
aos afeizoados galegas. Este fei- os rapaces podan xantar
demais parróquias.
.d d
· to motivou a inclusr'o'n da Gaval1·
Pero a parte disto, está o"eterl
ca 1 a e e fundamentalmente de
a 1.
no problema de transporte, con
dón ·a última hora, levando 1 a
incumprimento sistemático de
tranquilidade, desbordando en
·todo momento á americana
cabo un surpresivo adestramen-· No casq do Carballiño, o proble~
,
ma atinxe o centco que atende horarios, chegando unhas veces
(quen, supresivamente, chegou a ·toco próprio xuiz de pista, quen
rompe· ndo o protocolo dun tor- os nenas d a vr·1 a at e, terce1ro
. cur- cedo
e outras
tardes,
o que
ocat rocar -at,e t r!3s veces d e raqueta),
·
b
h
d
1
s1ona ou en c egar tar e a caneo de ténis, accedeu a ser o
, d
. d' .
t
d
d
e amos ran o que e seguir nesso, pon ose m rsposta unha se, ou botarse moito tempo nas
ta liña_axiña se colocará entre a,s
sparring da americana.
mestra a princípios da semana paradas esperando . polo bus.
se1scentas da WTA, máxima· asEn resumidas cantas, unha pasada, sen que na data de hoxe $egundo un seguimento da APA
volta máis. Galiza volta a facer o · tivese · chegado un subsfituto, dos centros públicos do Carballipiración da galega para· esta
. temporada. A ourensá perderia
ridículo organizativo; neste caso polo que os rapaces aind.a que ño hai autobuses que se dobran
en vindeiras xornadas coa Sabaun ridículo maiúsculo que puso acuden á sua clase, non receben até tres veces, descoñecendo
tini e coa Gavaldóri _en semifinais
en dúbida a integridade .física de ensino, senda atf3ndidos por per- ainda no día de hoxe con caráce na consolación respectivamengrande figuras mundiais. Agarde- soal non docente, ou enviados
ter oficial que empresa é a ádxuni os xa que lago que se cumpran outras a1:-1las, pertencentes a oudicatária e que horários e quS" iti-te. Por outra .Parte, destaco a vitória de Zvereva frente á úr:iica
as palabras de Miguel Sancle- tras cursos, 0 que orixina sérios nerários ten encomendados,
española da exhibición, Conct:iita - r:nente organizador. do torneo rio transtornos para uns e para ou- . acusando á Delegación provinMartínez;' xunto co paso de Gabi
senso de que esta ia a ser a úni- tras.
·
cial dunha clara convivéncia cos. 6-1 e 6-0,· frente á soviética na
,
ca vez na t:1ue o naso pa1s cantaEsta situación ven orixinada, transportistas. Ademais de todo
final.
ra cun espectáculo de tamaña . pota fa.l t~ de mestres de apoio na isto, hai que salientar o estado
calidade, pois antes de cometer 1 comarca,
habendo somente lamentábel en que se. atopan a ·
Non podemos, contado, dei- - -estes gravísimos erros, compre dous, os cales sé ven totalmente meiranqe parte das escolas, que
xarnos de referir ao desastre ·or- non alardear de internacionalida- desbordados, . sendo imposíbel necesitan unha urxent~ remode.. gariizativo, reflexado e_r!m~ira:- _ d~:_ ~-- ~ _ __ _ _ n __d~ ª$endeJtoda-las demanda~. _ !acjó.n,_ ___
O
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.CONFLITOS URBANÍSTICOS

A urbanización Gias pontes_ inc.uí!lpre as· normas do Plan Xeral

As ·cóhtradicións de Paco V~que:z
·.

•

.

M. B.ERTOJO/A CORUÑA

O Plan especial do Paseo
das Pontes, aprobado en
1990 modifica
substancialmente as
nornias aprobados do Plan
Xeral de 1985,
.
contrariamente iao que ven
afirmando o 'Alcalde
Francisco Vázquez. As
alegacións realizadas pela
Federación de Asociacións
de Viciños así o
demostran. Caí así, polo
seu próprio peso, a liña
defensiva tecida polo
rexidor coruñés: o PXOUC,
é quen dita as actuacións,
estas non foron
modificadas, polo tanto,
non poden favorecer a
familiarés e amigos.
O termómetro da política cidadán está "qu·e arde". O cerco
cémese sobre Franéisco Vázquez: petición de pleno extraordinário, posíbeis denúncias formais, informacións diárias nos
meios de comunicación social. ..
Estas son as respostas ao reto
do alcalde de "quen teña algo
que dicer, que o faga nos tribunais".
Segundo o alcalde coruñés
Francisco Vázquez "todo este
asunto é público e ootório, quer
dicer, que non está investigsndo
e descobrindo algo que non figure xa no Rexisto de Sociedades,
declaracións notaríais ou en Actividades Mercantis, abertas a calq uer cidadán. [... ]toda a información urbanística é clara e transparente, calquer cidadán de a pé
pode ir á oficina de urbanismo,
pulsar unha tecla e saber de imediato cal é a edificabilidade dun
solar, o valor dese solar, o que
se pode c~struir, etc. Non hai
información privilexiada que valga".
Segundo Francisco Vázquez,
"os meus familiares compran a
catro veces máis caro do que
compra o ConceUo. O concello
merca 50.000 m2 onde estas sociedades meréan só 4.000 tn 2

Contradicións
En contra do que afirmou Francisco Vázquez, no só no Pleno
Municipal do dia 3 senón na entrevista emitida pala lVG no programa "En titulares" o dia 8, que
as actuacións do Concello en
matéria urbanística están suxeitas as normas do PXOU de 1985
e que nada se poden cambiar ou
modificar para priviléxio de terceiros, contrasta coas alega'"
cións da Federación de Asociacións de Viciños ao Plan Especial
de Reforma Interior (PERI) do Paseo das Pontes. En ditas alegacións ao PERI para o desenvolvimento da acción nº 37 do Programa do Plan Xeral para a zona
do Paseo das Por\tes -aprobado inicialmente polo pleno da
Corporación Municipal en sesión
do día 11 de Xullo de 1990-,
consta o seguinte ·~n relación
coa delimitación de;> Polígono: "O
Plan Xeral de Ordenacrón Urbana
(PX'OU) estabelece 79.000 m 2 .
Sen embargo, o PERI determina
80. 70, incumprindo 'o acordo do
Pleno da Corporación Municipal
do H de Abril pasado, que o fixaba nos 79.600 m2 antes sinalados. lncúmprese, . ademais, o art.
76-6 do Regulamento de Planeamento Urbanístico, que abriga a
respeitar as determinacións do

\

·-

.
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Viciños· e Bloqüe Nacionalista
Galega (BNG) co fin de estudar
unha série de informes xurídicos
e facer viábel unha demanda
contra Francisco Vázquez: ·"Por
parte da alcaldia tense lanzado ~
reto de que quen tivese algo que
dicer que o ·1evase aos triburíais;
pois· ben, iso é exactamente o
. que irnos facer"; nestes termos
resumía Mário López .Rico, por- ..
tavoz do BNG, a postura da coalición nacionalista.
"Ainda rion ternos · reoebido
resposta algunha á certificación
que solicitamos -para coñecer o
voto do. alcalde na aprobación
e:.
do Plan, ou tardarán· en dala ou
posibel~mente non a faciliten. De
todos os xejtos, ternos certeza
de que votou, e de que o fixo así,
~
sen máis, sen dar explicacjón algunha. A prevaricación, entón, é
xa un feito. Hai máis partidos interesados nestas medidas .legais;
nós, pela nasa banda, rion ternos
incoveniente algun en facelo conxuntament~", precisou Márip l.
Rico . .
·"Palas explicacións que deu
' no pleno do dia 3 e na entrevista
do luns ncr lVG, vese ás claras ·
que Francisc·a Vázquez síntese
ríos a dona e .outros familiares de
Plan Xeral. Por outra banda, es- . gundo unha senténda do tribuacorralado e sen; posíbeis argunal Supremo, eran zon~s de
tes terreas incorporados, pertenFrancisco Vázquez, e outras mentas·: repite, un ha e. outra vez
eqÚipameóto social e, preferencentes á Cidade Xardín, cunha
duas empresas imobiliárias re-.
. que as actividades das empresas'
temente, escolar. Segund9 as
presentadas por ·Angel Jove Caedificabilidade de 0,5 m 2/m 2 , pada sua família son públicas. e que.
mesmas alegacións da Federa- ~ pellán son posuidores düns
san a ter 1 m2/m 2 ".
o Concello non cambiou nada, e
2
ción de Asociación de Viciños.
En canto ás alturas, o texto
16.000 'ii1 , destinádas a constru- que, polo tanto, non ten favoreci"No-avance do Plan facíase un ha
ción- de vivendas de protección
das alegacións é como segue:
do a ninguén. O certo é que o
reserva de 10.200 m2 para un
"O PXOU estabelece que en ruas
oficial (segundo _aparece na insPlan do 85 está baslante modificentro escolar. De xeifo incomcrición .d o Rexisto da Propriedacon ancho superior aos 25 m. de
\ cado respeito do plan en trami- ,
prensíbel, redúcese esta reserva
de).
ancho, as alturas non deben su' tación das· corporacións anterioa 7.150 m 2 [ •••}. A reserva míniperar as 8 plantas, equivalentes
. res, e o Plan das Pontes pasaría
Probábeis denúncias
ma, segundo o anexo doRegulaa 24.10 m. [...] no bloque 7, na
de ser un Plan parcial de solo urmento de Planeamento para un
rua do Paseo das Pontes, cun
Partido Popular (PP) ·e Centro . banizábel," cunha edificabilidade
instituto de ~ 2 ' unidades é de
ancho inferior aos 25 m., aos que
Democrático e Social (CDS), pre- ·~de O. 75 m2/m 2 a serde un 1 m 2/
9.000 m2 [ ••• ]. No proxecto do
corresponderían,
segundo o
sentes no Concello, teñen xa m2 . de solo urbano e edificación
PERI non se prevé nengunha rePXOU, 21.20 m. de aJtura; deterapresentado un · escrito no que imediato, e con moitas menos
serva para un centro de EXB. A
mínase no PERI unha altura de
solicitan a convocatória urxente cesións. .. percébese claramente
normativa urbanística .do Anexo
28 m."
dun novo pleno .extraordinário 1,m trato favorábel .aos prometode Regulamento de Planeamento
Irregularidades
semellantes
para debater a actuación do go- .res privados. Aparte, hai 9uesaparecen de novo no bloco 6. obriga a facer unha reserva, para
verno socialista en ambos os tións de información privilexiada,
unha unidade integrada, como. a
desta mesma rua; no bloco 8 da
dm.is proxectos urbanísticos. O dilatar no tempo a implantación
que se pretende con 585 viven- . pp afirmu poder aportar máis
rua de San Pedro de Mezonzo;
plan --unha dasrazóns pola
na mazá 3 da Ronda de Nelle; na das, de 7 .000 m 2 (incluído prees- probas sobre o presunto trato do
que os pequenos proprietários
colar)".
mazá 4 ...
preferencial do Concello a em- chégan a malvender........:., o asunto
"Este recorte de equipamentos
presas relacionadas ca rexidor das xuntas de compensación,
Equipamento público
só pode r~postar a unha acucoruñés.
que en canto teñen .o 60 son os
mulación de edificabilidade nos
O Concello coruñés é proprietáPor outra banda, estaba pre- que levan a pauta ... ; e aí están
edifícios de vivendas, todo isa
rio de duas parcelas nesta conflivista para este mércores unha precisamente as empresas nas
para benerício dos proprietários
tiva área: 6.000 m2 do antigo vixuntanza do Partido Socialista · que a sua família e el indirectaprivados", engadiu o portavoz
veiro municipal e 11.292 m 2 per-Esquerda
Galega mente teñen intéreses. Se votou,
Galega
das Asociacións de Viciños, Ulamutados no seu dia ao Corte In(PSG-EG}, Esquerda Uni·d a (EU},
como parece ser que o fixo, hai
glés. O seu destino orixinal, se- . no, S.A., .da que son proprietáFederación de Asociacións de · que Jevalo aos· tribunais", rema. chaba o portavoz da coalición
r:iacionalista.
"Nps, argumentou, o .que non
queremos é dar a impresión de
· que irnos por este home. SubsiA. EIRÉ
diariamente, se prevaricou que
O alcalde coruñesista, Paco Vázquez, parapetouse
Como segunda liña defensiv~ utiliza o parapeto pene as suas culpas; non · obsdefe.nsivamente contra as denúncias de amiguismo
de que todo se fai de acordo ·co PXOU. Unha de- - tante, o que máis nos i[lteresa é
e prevaricación usando tres liñas defensivas desde
fensa moi feble se ternos en conta as modificacións lograr unha senténcia contra el e
as que pretende, ademais, atacar aos opositores.
realizadas no Paseo das Pontes (ver información) e - que haxa defectos de fondo sufi·A primeira . ven definida pola argumentación de
_
· cientes como para retrotraer na recalificación doutios terreos.
que "todo é unha campaña orquestrada nas véspePolo demais, o gran ponto negro da política de toda a tramitación de·Mato GranFrancisco Vázquez, está precisamente, no-Plan Xe- _ de -vo'ltar· ás propostas urbar~s dos comícios níQnicipais".
Esquece deliberadamente que as denuncias con- · ral de Ordenación Urbana, ao que acusaron de fa- : nísticas anteriores. ao ano 85-,
tra a sua política urbanística favorecedora dos seus
vorecer aos amigos e familiares do álcalde xa en de maneira que se poda elaborar
un Plan Parcial mellar para A Coamigos e· familiares estanse a producir desde antes
1985, cando foi redactado.
de aprobarse xa o PXOU. "El Corte Inglés", A CuHai que recordar tari:lén ql}e o PXOU fora pacta- ruña".
bela, Canteira de Santa Margarida, aparcamentos,
do entre os distintos grupos e que lago o PSOE se
"A re~e ito do Paseo das Ponvolfou atrás aducindo que ia ser -mellorado. A me- ies -ainda en tramitación-, enPalácio de Congresos, Casino, Mato Grande, As
Pontes, convénio. con Defensa ... son episódios wnorq levou a que fose ·rexeitado polos grupos que . gadiu por úl'timo o representante
do BNG. non ten a aprobación
anteriormente o tiñan consensuado. .
banísticos que remataron todos en denúncias pú-;
A terceira liña de argumentos non ten va.lor nen- provisória, co cal se pode trabablicas imposíbeis de esquecer.
g'un ser¡ as duas anteriores. Afirma Paco Vil:Zquez llar aí e frear a especulación. CaAlgunhas delas .remataron nos xulgados, como a
de ''.El Corte Inglés" e despois de faltar en contra
que a sua fam ília pode facer negóciós, algo que ben duas al\emativas: ou ben a
da empresa, sentenciando que a parcela tora pouni_nguén pon en cuestión. o único que se cuestiona · mesma Corporación s~ · decata
co valorada, o mesmo concello re-correu en contra
é que saque beneficio da privilixiada infwmación a de qu~ non pode seguir adiante,
dos seus proprios intereses.
que el ten acceso; algo. difícil de probar no xulgado, · xa qu~ lle pode cair outra deÉ 9erto que a algu s partidos como o PP, tan
pero máis fácil de detectar por unha q:Jinióni púbH- manda xudicial e que a poden
perder, ou ben, q!Je haxa unha
c~ladiños até agora, os poda mover o eleitoralismo,
ca mínimamente informada.
.
péro tamén que foi, pred~amente, nestes momenA cantilena de acudir ao xulgado xa está raiada senténcia contra' Mato Grande, o
tos cando apareceu no rexistci a mliller do_ alcalde
de tanto poñela o PSOE no Caso Ji an-GuemJ, p ro que propiciaria a apresentación
como accionista das empresas urbanísticas en
é unha das vias texítlmas, a- outra. naturalmente é dunlla demanda caso de ser
cuestión.
' ·
a política.
·
D aprobado o ·21an tal cal está". o
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ECOLOXIA EPRODU~IÓN

A colleita de patacas reduéiuse r:iun·30%

A desecación·da Lagé>a de Antela.
Segue .influindo negativamente na agricultura da Límia
•

ANTIA LÓPEZ/A L(MIA

A produción agrícola na
bisbarra da Límia, ven de
· rexistar unha importante
merma a respeito dotJtros
anos, como consecuéncia
da climatoloxia reinante
nos meses de Abril,' Maio,
Xuño e Xullo.
-

Nunha prodüción normal ·cte patacas na Límia, onde se cultivan_
arredor de 14.000 Has. anuais, a
produción bruta sería de j 85 millóns de quilos, sendo destes,
115 millóns os comerciais.' Como
consecuéncia da escasez ·de
precipitacións no tem.po que vai
de Abril a Xullo; que só foron de
un total de ·175 l/m 2 , e máis das
altas temper:atúras · reinantes,
chegando a acadar no mes de
Xullo 42°C á sombra cando normalmente n·on se pasaban os
35°C, tioubo unha merma na co-·
lleita da pataca ao terse recoleC:- ·
tado unha produción .bruta de
139 {Tlillóns de quilos, sendo de
aqui os comerciais . 82 millóns.
Do. que se deduce unha merma
do 25 ao 30% a respe.ito da co- lleita normal.

O clima
Se ben· resulta evidente que estamos a asistir a un cámbio na
climatoloxia a nível ·mundial .hoxe non chove comq antes, hai
menos néboas, .as temperaturas
son máis extr~mas-, est.e feito
vese agravado na bisbarra da Límia por mor da desecación da
lagoa de Antela que tivera. lugar
arredor do ano ~5. O feito de
conquerir ~.600 Has. de terra
cultivábel trouxo como canse-:
cuéncia un descenso do nível" ~ª

A seca

e o· cámblo de clima decisivos-na t;alxa collelta da pataca.

cación e polo tanto a disposición
dunha meirande parte de terreo
'para moitos lab~egos non SL!PUxo un importante potencial económico da zona, posto. que xa
comezaba a haber un gran número de fincas á poula, quer dicer que eran improdutivas, que
non se traballaban. A emigración
da zona non se paliou como se
pensara nun princípio e é que a
rentábilidade ou non da agricul. tura no país era. algo alteo á de-'
secación da lagoa.
Actualmente estase a intentar
a introdución de variedades máis
.produtivas e de alta calidade,
caso da soxa, liño, xirasol, cultivos hortícolas, como son xudias
N verdes e cebolas principalmente,
~ e -máis a mellara da pataca e o
~ cereal. Este ano a pataca recolli<i. da resultou ser grande e de alta
~ calidade, sen embargo non comü:l perisoü as perdas e baixas na
0
colleita por mor da seca.

sua función seria a de frear os O aer.oportá.
capa freática da terra en toda a
extremos térmicos. suav+zando No concello de Sandiás, tamén
bisbarra, o que supón que as raíen calquer caso o clima, · as en terreo que .outrora foi lagoa,
ces de calquer vexetal deberán
águas poderian manter unha construiuse a explanada dun fude profundizar máis-na terra para
temperatura média de 7° ou 8ºoC turo aeroporto que ocupará moipoderen ter água ·e polo tanto
e11 inverno, e de 16ºC rio verán. ·to máis espáCio. As obras están
para subsistir. Ademais dedúceHai que engadir que a desapari- paradas ao igual -que o resto do
se que· unha -primordial conse- ctJéncia daquela desecación é o -ción da lagoa contribuiu- a unha proxecto, ao terse sen estudar
. feito de que os cultivos, ·plantas - masiva tala dé árbores na zona, ainda o tema da orientación do
consecuénoia ·do cal o _aire per- mesmo . .O fin que se lle pensa
. - e demais quedan indefensos
deu frescura debido á falta de re- . daré o de transportes entre Galipraticamente frente á seca, xa
frixeración que lle daba a masa za e Portugal de viaxeiros polo
que _terán que ir buscar a água
vexetal. Baixou asi tamén o grau dia e mercaderías durante a noi. ·en zonas máis profundas da terra
ae humidade que tiña denantes.
te. Polo de agora estase a utilizar
e deste xeito non resistirán moito
nalguns casos, a explanada exismáis dunha semana as altas
Cultivos
tente, como aeródromo. Tamén
temperaturas e ~ esca~ez de
precipitacións. Outra consecuén:.. . Arredor. do 70% da povoación acolle aos membros dun clube
cia absolutamente negativa é a desta bisbarra dedicase a agri- de aviación. O feito de non ter reperda que ·coa desecación se ·cultura, sendo aqui os cultivos matado o aeroporto, non obstanmáis importantes pataca, trigo, te, fai que o tráfico aéreo a
produciu dun excelente catalizacenteo e millo forraxeiro. A ~e~e- quena escala sexa caseque nulo.
dór térmico como é a água. A

• OBanco Sahariano. Os
mariñeiros -galegas no banco
· sahariano perderan as 58 mil pesetas de subvención da CEE, correspondentes ao mes de parada
biolóxica, debido á non realización das xestións habituais ante
os organismos · europeos polo
Ministro español de Agricultura e
Pesca Carlos Romero. Manifestacións en Marin, Pontevedra e
Vigo convocadas polo SGTM e
SMG están a celebrarse estes
dias en sinal de protesta pala deO
sídia española.
·•As Elecións Sindicais
estanse a caracterizar polas diversas irregularidades que abranguen un amplo
espectro, desde actas otorgando
delegados en empresas onde
non se realizaron elecións até
presións de toda índole sobre
traballadores e empresarios co
obxectivo de "sacar o delegado".
Desde a CIG acusase nomeadamente ás centrais estatais
destes feitos nestas elecións,
"que xa veñen viciadas por obsoletas disposicións legais".
Segundo a INTG nengun dos organismos de ámeto galega ten
faculdade para normalizar o proceso, "asi a Comisión Galega de
Elecións Sindicais é unha mera
corrente de trasmisión da Comisión e do Comité Permanente a
nivel estatal -reducíndose as
suas faculdades ás recomendacións ás Comisións Provinciais- ._
. Nestas últimas tómanse escasos acordes, e dos poucos que
se toman como é o caso de deixar un dia habil entre a constitución da mesa e a votación (Comisión de Pontevedra), onde
UGT vota en contra e CC.00.
vota a favor pero condicionando
o seu voto ao de UGT- -as centrais estatais fan caso omiso ou
se limitan a votar en contra coa
disculpa de ser a consigna que
reciben desde os seus Comités
Confederais en Madrid-, pretendendo retirar deste xeito a le. xitimidade, que lles é propia, a
estesorganismos de control elecO
toral".

• Flashes deportivo • o ferrolán Xermán Castrillón adxudicouse o rallie San Froilán de
Lugo, encabezado, deste xeito, o
campionato galego. / Má xomada para Celta e Deportivo, derrota dos primeíros en Palamós por
3-2, e vítória dos últimos en Riazor frente ao Avilés nun nefastísimo partido: 1-0; moito terán que
mellorar os coruñeses para acadar o ascenso. / Felicitacións á
S.D. Compostela, quen apesar
de peder en Langreo frente ao
colista, encabeza con 9 pontos a
clasificación 2ª B. ldem·de lenzo
para o Lugo. Tanto Xúlio -Díaz
neste caso, como Fernando Castro Santos no . anterior, voltan
certificar que son dous adestradores de grandisima categoria. /
A adxL,tdicación dos xogos o 96
á cidade de Atlanta (segundo din
"por aí") debeuse a vários maletins que rondaron a sede do COI
en Xenebra. Será certo? /'O "parruliño" Vicario perdeu en primeira ronda do torneo de Atenas
frente a Paco Roig (quen non é
parruliño do parrulo Alvarez) por
6-2 e 7-6. As sobérhias caen;
Emiliño. / Por Último, compriria
rematar dunha vez por todas cos
desplantes de Aniceto Lávo.drana, abandoou a cancha con moi
maos modais. Agardemos que
Fernández e ·compañíá lle ensinen cales son as atitudes correctas nun clube de categoria do
OAR.
O

T.ALLERES DEL MAR

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

·A .Me$a acusa á Consell8ria de facer rec~ir

a responsabilid~de . nonnalizadora sobre os ,profe~ores
· "Pretende-;se que o
profesorado carregue coa
responsabilidade da
normalización lingüística,
cando os meios e a
planificación xeral son
unha responsabilidade
única e exclusiva da
Consellaria de Educación'',
afirma a Mesa de
Normalización Lingüística
ante o coñecimento da
última orde da Consellaria
deEducación.

A Con~ellaría . de , Educación,
segundo a Mesa, carente . . dun
"Nesta situación, continua a
plan denormalización lingüístjca
MNL, e sen ter dado o primeiro
para o ensino" despraza as suas
paso a Consellaria de Educación
responsabilidades aos claustros
saca unha Orde pola cal o profede profesores para que fagan c
sorado por arte de birlibirloque
orno poidan, lavando-se eles as
deberá acadar 0$ obxectivos de · mans ao ca~ecer do mínimo progaleguización dos cen~ros. Coa
xecto, de grupo de estudos, de ·
máis simplona das demagóxias
especialistas que poidan facet '
forma-se unha Comisión de norun seguimento e de algún órgamalización, na cal os profesores
no que poida dinamizar o proceque estean integrados non ·terán
so e armoniza-lo·tanto a nivel coreducción horária, e áshoras de . marcal como nacional galego".
traballo estipuladas, aos voluntaOrzamento ínfimo
ristas docentes se lle aumentaFalta a primeira peseta da Direcrán duas ou tres extraordinárias
ción Xeral de Política Lingüística
sen remunerar."

parte non existe).

.CRÓNICA
DE
38 DIAS DE .
EN CERRO
-

ou da flamante Comisió'n de Norr"Dalización presidida por Fraga
que fose destinada· a subvencionar libros e material didáctico,
afirma a MNL no capítulo de orzamentos, ao tempo que lembra
.a "escasísirna cantidade· destinada á potenciación do idioma. A
Dirección Xeral de Política Lingüística ten para i'sto un presuposto de 50 millóns de pesetas,
cantidade a todas luces ridícula
e que fai desa institución un tras'to inútil, cobixo de tránsfugas. e
onde se reflexa o desinterés pola
nosa língua, cando non o ataque
aberto a ela."
. o

LUPECES

Talleres del Mar S.A. é um varadoiro d_
estinado á repara9om de
buques de pequena tonelaQ'em,
situado no lugar de A Granha, na
Ria ·de Ferrol. O propietario é Da'...
rio Amor Edreira, um conhecido
empresário corunhes, dono doutras empresas como ·NAVIGASA,
. APROMASA, MACOGASA, etc.
Já vai para um ano que este
empresário decideu provocar
· umha crise no varadoiro. Fal-:
Co comezo do curso 90/91 a
seando a contabilidade, invenConsellaria de Educación enviou
tando dévidas com empresas da
a todos os centros de ensino
sua propiedade; apresentou ·na
unha circular onde se expoñen
Delega9om Provincial da Conselas-directrices xerais para o deheria de Trabalho a rescisom de
Mesa de Normalización, se as
tamén os resultados· desa enNo Programa do Partido Popusenvolvimento das actividades
contratos pero nom lhe foi consuas xestións diante do Presitrevista.
lar para o govemo da Xunta
educativas. · Esta Orde contén
cedida. Os trabalhadores tenhem
dente do Govemo, Ministro de
A Mesa, teme que por raaparece como compromiso a
unha série de indicacións para a
iniciada umha querelha no Julga.:.
Administración Territorial e Mizóns de debilidade ou neglinegociación dos chamados
potenciación do uso do galego
do de Instrucción de Ferrol.
xéncia Galiza quede sen un di"flecos" dos Orzamentos Xenos centros de ensino.
Como esta vez as vías legais
ñeiro que lle corresponde. Só
nistro de Educación tiveron alrais do Estado para ser destiA consellaria de Educación orfalharom, Dario Amor . Edreira,
os cartos do ano 89 ascenden ·
gun resultado neste aspecto.
nados á potenciación do idiodena a formación dunha "Comidecide abándonar o varadoiro e
a doce mil ·mmóns de pesetas.
ma galega. No dossier chamaA finais do mes de Xuño do
sión de normalización lingüfstipolo tanto os 23 trabalhadores
D~se o caso de que tora o
do "asuntos vários a plantear
presente ano o Conselleiro de
ca" en cada coléxio e instituto,
do mesmo deixam de perceber
Grupo Popular no parlamento
ante la Administración Central"
Educación entrevistouse co
encarregada de facer unha desos seus salários.
·
galega o que esixira diante do
por Manuel Fraga, presentado
Ministro de Educación, e en
crición sócio-lingüística do cen· Os trabalhadores ponhen-se
anterior govemo da· Xunta que
declaracións prévias á entreá opinión pública galega e que
tro, a elaboración das liñas de
em ac~m pois, nalguns casos
fosen reclamados os "flecos"
vista b Señor Piñeiro Permuy
levou a sucesivas entrevistas
actuación e obxectivos que se
despois dé 45 anos de trabalho,
dos anos anteriores diante da
afirmaba que ia negociar os
cos ministros do Govemo Cenpropón acadar a citada comivem peligrar o ·pam de·cada día.
Administración Central.
flecos e asi poder dotar econotral tamén aparece o tema dos
sión, un plan específico para o
Decidem em primeiro lugar soliA Generalitat de Catalunya
micamente á anémica Direc- ,
"flecos" que deberán dedicarensino da língua galega, informe
citar. pola sua canta umha regufóronlle entregados sete mil
se á normalización lingüística.
ción Xeral de Política Lingüístisobre as matérias que se van imla9om temporal de emprego para
millóns de pesetas en duas
ca. Os cidadáns galegas afirA opinión pública galega
partir en galego no presente curpoder cobrar durante algum temanualidades: O
ma a M.N.L. descoñecemos
descoñece, sinala agora a
so e incluso o material didáctico
po mentras buscam oµtra solu".'
que se vai usar (que por outra
oom. O empresárjo deve-lhes ja
máis de 13 milhons de ~ pesetas
em concepto de salários. Comeoam os primeiros enfrentamentos quando o empresário quer
~acar a maquinária do varadoiro.
E ·o momento no que decidem o
encen:o como medida de pressom.
As gestons diante do Alcalde
de Ferrol (Couce Pereiro) e do
Conselheiro de lndústria e CoANTONINO TORAÓN
mércio, (o tambem ferrolano
O Monte Santa Tegra é un conxunto históricamiño enlousado diante do Via Crucis en
Juan Fernández) ·só obtiverom
mal. rco-arqueolóxico-paisaxístico dun valor popleno xacimento arqueolóxico e lle son paraboas palavfas. Nom hai xeito leQuereriamos ver un Monte Sta. Tegra contencial imenso; e dicimos valor potencial,
lizadas as obras por infrinxir a Leí do Patrigal de expropriar-lhe a empresa
v~rtido nun parque natural, cheo de espécies
porque non está explotado convenientemenmónio Histórico? De que serve que a Xunta
a Dario Amor, ainda que falsificaarbóreas autóctonas (Carballos, castiñeiros,
te baixo nengun dos aspectos posíbeis (culda Gal iza, hoxe PP antes AP, lle encargue
etc.), onde a plaga dos eucaliptos e acácias
ra a contabilidade e se tenha
tural, lúdica e economicamente). Poderíase
un estudo do Monte Sta. Tegr a unha equipa
xa fose erradicada. Quereriamos ver un xarprovado que actuou de má fe.
dicer, non obstante, que foi "expoliado" desde especialistas {arquitectos, sociólogos, ardin b.otánico e un viveiro de plantas a média
Outras ac9ons van-se sumande hai anos, e continua a selo en grande mequeólogos, enxeñeiros, etc.) se o governo
ladeira do monte, onde existiu outre> antigado ao encerro já encetado. A indida.
municipal (PP antes AP) fai caso omiso das
mente. Gostaríanós ver a parte superior do
quietude ante a falta de solu9ons
É certo que existen algunhas mellaras no
directrices marcadas, e mesmo realiza obras
abriga a - um trabalhador, Lino
monte despexada de árbores que xa non ir'nMonte, grácias, fundamentalmente, á Xunta
confrárias ás propostas? Para que serve coAguiri~abal, Delegado sindical
pidése a contemplación da paisaxe en todas
da Galiza {subvencións ás excavacións arlocar "plantitas" á beira da estrada se non · as direccións. Gostaríanós ver a recupera- · pola INT~ •. a permacer tres dias
queolóxicas dos Castros de Sta. T egra e da
forman parte dun xardin, nen dun plan de
ción -de v_
ellos camiños que con,ducen á praia
colgado da pluma da grúa, conForca, restauracióon do Castro, financiación
axardinamento? Para que serve cobrar unha
seguindo dar umha .·publicidade de Camposancos e ao Seixal, desde o que
dun estudo para a restauracióon integral do
cota de subida ao Monte se despois non se
se vai contemplando a paisaxe cambiante e
.ao conflito que nom tivera até
Monte), e, en menor medida, ao Concello de
pansa empregar o cobrado no mesmo? Por
que despois das catorce voltas chegamos á
esse momento. -Realiza-se tamA Guarda, pero non son suficientes, nen esque seguen empeñados en criar un conflito
curva inversa. Quereriamos ver un Museu
bém umna manife5ta9om palas
tán, tan sequer, no camiño de conseguir uns
cos viciños de Camposancos, cando o máis
monográfico do _
Castro de Sta. Tegra monta- . rúas de Ferrol, on_
d e se pide a
'obxectivos claros de cara o futuro, sinxelalóxico seria recoñecer que se equivocaron?
do na casa forestal. Quereríamos ver un muconiinuidade do varadoiro.
mente, porque non existen.
seu comarcal un centro de lnvestigacións
De que lle vai servir emprender accións xudiA vida no encerro transcurre á
Ben é certo que o Concello de A Gu.arda
Arq1-1eólóxicas instalado no edifício do Cenciais (cos cartas de todos os cidadáns) congarda de novas sobre o·conflito.
fixo obras no Monte Sta. Tegra, pero sen
tro · Sanitário. Caseque vemos -(fQj aprobado
tra os viciños de Camposancos por exer,cer
A Administra9om busca um
orientación nen planificación de nengun tipo.
nunha sesión plenária). a compra do castro
un direito legal de Manifestación, cando son
comprador que satisfaga as conComo se pode construir un edifício de várias
da Forca. Quereríamos ver limpas as moitas
Vc:tes. os que probabelmente están na ilegalidici9ons de Dario Edreira. Tumos
piantas, que teña moitas estáncias e oficinas,
estacións rupestres con petroglifos, sinalizadade? A final, que é o que prev.alece? o orpa:ra cocinha, limp093, ponher a
se non existen planos do mesmo, nen se
dos e construídos. camiños deica etas, para
denamento planificado, ou o caos do ordemesa, ir a tenda... "Na casa era
sabe o que se quer ·facer? O conxunto do
namento. Permítannos ·un "conseílo" moitas
ser visitados. Quereriamos e gostaríanos ver.
máis doado cocinhar para .tres",
Monte de Sta. Tegra é como un edifício no . veces vale máis non facer nada, que facelo
·a limpeza e conservación integral de todo o . di-nos Mariano, que tivo que ser
que existen pisos de diversas características
Castro do Tegra, e a planificaci_ón e exposi- . trasladado umha noite a um cen(paisaxe, ócio, arqueoloxia, história, arte,
pión didáctica dos seu-s restos con guias, rotro hospitalário por mor dumha
bosque, camiños, parques, etc.,y, pero qu1a
tas, sinais e paneis explicativos. Xa case ve-:arritmia ao coragom. A Luis nase está a construir sen neng(m Plan prévio,
mos-que os visitantes e turistas xa non están
ceu-lhe . umha filha no encerro e
-'DE QUE SERVE-QUE A
antes de pór' as trabes e pilares xá se está a
só unha hora no Monte Sta. Tegra, e se marse record a o día que
XUNTA DE GALIZA. HOXE PP chan sen coñeeer tan sequer A Guarda. Xa também
·construir o tallado, pero un tellado que fai
nuns momentos de tensom um
auga por moitos sítios, como goteiras que
ANTES AP. ENCARREGUE UN' ' vemos como os visitantes, despois de pro- cleu-lhe cumha silha a outro · na
longada e frutífera visita ao Monte, baixan a
semellan converterse en rios.
cabe9a. Comem todo~ os días
ESTUDO DO MONTE STA.
A Guarda e pernoctan nela. Agora si que xa
juntos, numnas instalaQons que a
Como ~e pode entender que durante estes
TEGRA A UNHA EQUIPA DE
vemos que eses factores repercuten eoonoEmpresa tinha aestinadas a acolúltimos anos (1986-87-88-89 e 90) os govermicamente nos ingresos dos hosteleiros e
her ás tripula9ons dos barcos em
nantes rriunicipais destrozasen parte dalgunESPECIALISTAS SE O
comerciantes e, indiriectamente en todos os
reparaoom. Antes só faziam as
has casas e restos arqueolóxicos dos CasGOVERNO
MUNICIPAL
(:PP
guardeses.
,
ceas para oe:lebrar o retiro daltros de Forca e de Sta. Tegra coa ampliación
' ANTES AP) FAI CASO OMISO ,
Pero o que vemos é ique iodo isto é un
gum companheiro ou quando
da estrada de subida ao Mónte e o formigosoño. porque a ignoráncia e a caréncia de . com~aba em Junho a jornada
nado da mesma, facendo caso omiso das
DAS DIRECTRICES
intensiva. Também· a- empresa
ideas t11iunfou e a int.elixencia e traba/lo plaLeis? Que autoridade ou Lei acatan os res-·
MARCADAS?
(pasa á páxina 23}
nificado son- xa case restos a , iUeol -·oos.
po-nsábeis municipais, cando construen un

Non se ·sabe nada dos flecos

pATRIMÓNlO EMÉDlO AMBENTE

MONTE SANTA·TEGRA,
UN CONXUNTO HISTÓRICO~NATURAL VIVO OU MORTO?

e

1

'º

o

-)

10

: .

A llOSA TIBBA
t\0 448 - 11 ·DE OUTUBRO DO 1990
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P. ATRIMÓNIO HISTÓRICO EDOCUMENTAL
Denunciouse nas Xóryiadas que políticos e profisionais

celebrara~

en Viveiro

•~ purga do mar. A aparición da toxina PSP nas rias deu
lugar á paralización da extrapción de mariscos brancas procedentes das Rias Baixas.
A paralización da extracción
de marisco car.ido se produce a
, "purga", é algo imprescindíbel,
..---- ---..,- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - como o é tamén o control por
• HEANÁN NAVAUVIVEIAO
parte da Xunta para que este non
Celebráro.nse en Viveiro, o
se comercialice e tamén a infor· pasado fin ·de semana, as
mación a opinión pública para
que non o consuma. Pero imporanunciadas Xornadas
táncia económica que acadou
-sobre o Patrimónfo ·
este sector, por outra banda moi
·. Histórico e Documental
flutuante, fai que os mariscado-- organizadas polo BNG con
res, por moito que se prorrogue
carácter nacional e
a campaña mariS(1U~ira, se Vedirixidas nomeadamente,
xan perxudicados.
Este perxuício seria facilmente
á xente con
subsanábel con axudas ou ou.respqnsé,lbilidades
tros incentivos aos traballadores.
municipais na a~tualidade
Cando o marisco estaba · ainda
· ou que pudesen as'umilas
sen descobrir, quer dicer, sen
ben axiña, logo das
explotar comercialmente, os haeleicións locais do próximo
bitantes da beira-mar sabian
Maio_.
9ando se podia comer ou non.
Coa sua comercialización os mariscadores xa non respeitan a leí
. Asi, foron persoas desta condido mar, polo que a Administración a ·case totalidade do cento
ción vese na abriga de velar pode inscritos nas Xornadas que
rexistoú. a organización local do
los consumidores.
BNG de Viveiro; expresamente
O que debia de ser normal é
convi<;iados gran cantidade de
lóxico,
como algo imposto pola
Restos do Claustro do Mostelro de _Toxosoutos (A Corufta), actualmente trasladados a unha finca particular.
natureza, funcionando axeitadaarquitectos e técnicos urbariismente os modernos mecanismos
tas, a participación de prof!sioéxito de calquer proxecto recu- Cunha visita crítica de todos os
Destrución e reutilización
nais, sen embargo, foi máis ben
pe'rador, da habilitación dos imó- congresistas ªº casco histórico
de control cos que se conta agodo Património
escasa. Asistiron concellais e
veis dos centros históricos polos de Viveiro, dirixida polo estudoso
ra, cria un alarmismo entre a poO
S.ábado 6 rexistouse, como
cidadáns.
candidatos nacionalistas' de vilas
voación que fai que baixe o conlocal Carlos Nuevo, finalizaron as
era de agardar, un incremento no ·e cidades con cascos antigos ou
A intervención de Prácido Li- sesións do Sábado. O Domingo,
sumo de marisco, ainda que esnúmero de asistentes ás sesións.
algun tipo de património histórizancos, asíduo colaborador des- os participantes coñecem entre
texa en óptimas condicións. Os
Felipe Árias, Directo do Museu
co de todo o território nacional:
te semanário, versou sobre "A . bastidores o Teatro "Pastor
prezos baixan e a campaña xa
do Castro de Viladonga, director"
A Guarda, Vigo, Allariz, Ribadádestrución do Património nas vi- . Díaz", sede das Xomadas e que
non volta ser o que era, pero é
do Museu de Lugo e membro da
vfa, Verin, Cambados, Composlas galegas". Un ha longa ristra foi adquirido vai para dous anos • ainda pior, cultivos como o do
Comisión Provincial do Patri"mótela, 'Fene, ·Narón, As Pontes, Orde diapositivas- ilustrou as suas polo Concello e a Conselleria de
mexillón tardan tempo en recunio, falou sobre -"Os museus na
tigueira, Fonsagrada, Viveiro, Ripalabra~ sobre a · devastación. · Cultura mercé á campaña e ás
perar a sua rentabilidade.
Galiza". Loxicamente, o ·debate
- badeo .... Presentes ·igualmente,
As campañas de propaganda,
Enrique .Seoane, na sua charla xestións da Agrupación Cultural
posterior ·á charla centrouse na
o alcalde en funcións de Corcusobre "O Planeamento Especial Sementeira para a sua salvación
tan necesárias para recuperar
xestión dos museus de carácter
bión e o titular de eoiro.
nos Conxuntos Históricos" criti- das gadoupas imobiliárias que
mercados, son un destrago se
municipal e '. comarcal. Ás inter- - cou a lexislación sucesiva sobre sobre o teatro xa se cemian.
pntes non se adoptan as mediArquivos
. venció_
ns seguintes deste dia os C(itérios de conservación do
das necesárias, cunha axeitada
Durante as Xomadas, a agrude
Enrique
Seoane, Prácido Li- . património in:iobiliário, com a pación local do BNG de Viveiro,
información, para situar as purAbriu as Xornadas, en nome do
zancos e Xan Casabella- següigas na sua condición.
"Ley de Defensa del Patrimonio mantivo ~xpostos no hall do TeaO
Consello Nacional do BNG, o
ron longos e animadJsimos coló- · Histórico-Artístico Nacional", do · tro os planos do PERI do bairro
· concellal desfa formación en Vi•Manifestación en Marín:
quios, chegáhdose nalguns pa33, exclusivamente conxeladora, de Valdeflores; do que informou
veiro Francisco L. Rodríguez
por un emisario ata fora da
sos á concreción dalguns dos , segundo Seoane, ·e que procura amplamente este semanário no
. Guerreiro, que xustificou a celeRia. O Sábado, 6, ás 18 horas,
aspectos tratados en problemas
as "cidades-museu " contándo- número anterior. Os - ponentes
bradión do foro en Viveiro peranpercorreu Marin unha manifestasuspitados nalgun ponto locali1.les a vida-. "As políticas conser- das Xomadas aos que se lle solite a paulatina destrución do seu
ción de 500 persoas; as pancarzado do país; é o caso de dirivacionistas son insuficientes citou opinión ao respeito coincípatrimónio hístórico sob a alcaltas portadas polo BNG e Galiza
xentes veciñais do casco vello
para investir os procesos de de- -diron en calificalo de evidente
día do deputado César Aja. PeNova reclamaban "garantia na
de Santiago, que convocan para . terioro, 'xa que estes teñen unha especulativo.
dro López gómez, Director do
depuración
dos vertidos e un
d_
e
ntro
dalgunhas
semanas
unbase fundamentalmente econóArquivo Histórico do Reino de
Ferreiro
emisário ata fóra das águas de
has xornadas similares que con-mica.".
Galiza, . pronunciou ;i primeira
Marin".
O catedrático Acuña Castro- O Rexisto . Mercantil Provincial
conferéncia na tardiña do Ven- · tarán coa participación confirmaA manifestación contou co apoio
da da arquitecta municip~I de
viejo, que falou sobre o patrimó- confirmou ao BNG viveirés a perres: "Arquivos e memória colectida Asociación pola defensa da
Guimaraes, que se interesaron
nio arqueolóxico e que clamou téncia do edil do PP Xosé M. Feva". As que seguen son palabras
Ria (Pontevedra) e de represenpola reutilización dp património
pala definitiva catalogación, si- rreiro á sociedade "As Aceas",
suas: "Resulta contaditório que
tantes de Poio, Bueu e outros
un país que se vanaglóri.a de ser· construído en cascos históricos, . r:ialización e restauración deste, e que mercou terreas para edificar
colectivos. Fontes da localidade
conservador ideoloxicamente re- · leit moti~ da ponéncia do profe- . o profesor da Escola Superior de en Valdeflores con anterioridade
manifestaban que era "a primeira
Arquitectura da Coruña César á posta á información do PEPRI
sulte tan destrutor desde o ponto · sor Casabella. Este foi ·quen invez
que unha manifestación controduciu
nas
Xornadas
o
exem-e
senda
Ferreiro
xa
concellal.
O
Portela,
pronunciaron,
na
mañá
de vista da·conservación do pasegue a simpatía de todos". O
do Domingo, as charlas finais BNG estu~:ia agora os pormenotrimónio. · Até tal ponto é certo . plo.. 1 da cldade portugüesa · de
Guimaraes como acerto ·na reutidestas Xornadas, que, clausura- res das accións contra Ferreiro,
· isto que r:ion dubido ~n relacio• Paro patronal. Os empre_lización do Património, incidindo
ría formalment~ o deputado do que comezarian pola esixéncia
nalo co auto-ódio que cert,ós gasários
do porto de Vigo e os de
na necesidade perentória, para o
o transporte
da sua dimisión.
BNG Francisco Trigo.
legos experimentan cara o seu
de A Coruña e Lugo
i9ioma, o _seu país e o seu pasamantiveron sendos paros o dia 9
do". Pedro López criticou que a ·
de Outubro.
criación do Arquivo Xeral de AdNo porto de Vigo o paro foi toministración da Galiza, · pre,vista
tal para denunciar, segur.ido os
na lexislación, cuxo Estud<i Piloempresários, a anárquica situato lle tora 'encarregado,. siga ción laboral, a. improcedéncia do
A
prir'neira
conclúsión
·que
se
der
conservar".
"A
participavariábeis universais, intema·aparcada. Demandou 'a dotación
mantimento da Organización de
·· cadra haberia que tirar deste . - ción pública é iilsustituíbel"
donais: velaí o proxecto-ideáde prazas de arquiveiros facultaTraballadores
Portuários
asi
importante
foro
urbanista
e
pa(Prácido
Lizancos
esaria
a
fario para o mundo da construtivos e ·axudantes de arquiveiros
como o deficiente funcionamen'trimonial
seria,
á
espera
das
·
vor,
seri
embargo.
da
autoridado
urbanismo
e
da
interción,
-para a maiori.a dos concellos;
to da Administración de Aduaconclusións oficiais que poden
de dunha intelligentsia na mavención sobre o património no
"non hai arquivos sen arquiveinas, aind_a que os dow~ primeiros
emitir
os
organizadores,
a
ne"A
reabilitación
do
patritéria).
que
insistíu
unha
e
outra
vez
ro", dixo. "Hoxe, agás notábeis
pontos son o principal cabalo de
cesidade
urxente
de
elaboramónio
edificado
debe
encardiCésar Portela na suá rñaxistral
excepcións, seguen a maioria
batalla
dos empresários que
ción
e
aprobación
dunha
Lei
narse nunha axeitatta política ·intervención final das Xornasen arquiveiro profisional, e canqi.Jeren contratar a quen queirari
Galega
do
Património.
Hoxe
de
vivenda
social".
"A
estraté.
das.
"O
nacionalismo",
dixo,
do o teñen é un híbrido funcional
e como queiran para as labores
. por hoxe, a incoación dun exxia de ·recuperación da cidade
"debe criar concié·ncia naciode arquiveiro-bibliotecário-mudo porto. Foi, en suma, un paro
pediente
de
declaración
de
~ebe·
incidir
nos
valores
de
uso
.
nal
neste
terreo
igual
que
o
fixo
seólogo-animadór cultural que
contra
os traballadores, calificaben
de
interese
cultural
vai
ain·do
património
edificado
e
non
na cuestión do idioma, onde
difícilmente pode desenvolver
do polo representante das emdá
a
Madrid.
A
vixente
leí
es·
nos
valores
de.
cámbio,
procugañou".
Arremetendo
contra
o
ben unha só destas funcións".
presas, Ramón Cortegoso, como
pañola ·está pensada,. é óbvio,
rando ·evitar a degradación
mimetismo mecánico que esRemato u reclamando "a·existén"rotundo éxito empresarial".
para
núcleos
perfeitamente
funcional,
que
fai
inevifábel
a
quece
o
presuposto
devandito;
cia de arquivos púQlicos ben . orA folga de transportistas foi.
.concentrados,
.
realidade
ésta
degradación
físic'a.
(Da
ínter.:
mostrou
en
diapositivas,
como
ganizados, pois deles depende a·
secundada
polo 80 por cento
allea
á
Galiza
na
maJor
parte
·vención
do
arquitecto
Seqane).
exemplos, as realizacións e
axilidade na xestión", xa qué "os
dos aut9nomos par-a esixir unha
· dos casos. O BNG estaria a ·
do
alcalproxectos
faraónicos
arquivos . son xestión antes que
normativa. sobre os portos e a
estudar o · emprendimento de
Un discurso próprio, ·que
de herculino: o pa!ácio de con-·
•información"; o libre aceso da ci. eliminación do transporte ilegal
iniciativas parlamentarias a
afonde
na
idiosincrásia
.
naciogresos
e
o
porto
·
bofilianos.
dadania á información neíes cóncomo· principais pontos reivindieste· respeito.
nal, na persoalidade .colectiva,
"Non lle teño máis· niania a
tida seria, segundo o responsácativos. O tráfico de transportes
aínda
que
permeábel
á
bagaxe
Paco
Vázquez
da
que
merebel do Arquivo Histórico do Reiquedou
interrompido na N-VI e
"É preciso interyir para pocultural
e
técnica
de
todas
as
ce", afirmou..
· O
no de Galiza, "un direito constinas radiais de Vigo, Ourense e A
- tucional"
Coruña.
O

Un .país conservador no político, non conserva,
sen embargo, o seü património ·histórico

[ Criar un

prox~o nacional no urbanismo
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CHISE DO SECTOR LEITEIRO

-

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
Felipe González

Lugo festexou cun alarde de
pirotécnia a unificación alemána. Mágoa que este aceso ·
de internacionalismo da cidade romana se vise emborrancha.do por un despiste
.... · que provocou o inícío da fo-·
gueteiria cunha hora de ·antelación.

Bieito Rubido., director de
Antena 3 estivo estes di_as en
Estados Unidos para asistir a
unha xornadas sobre a dro. ga", organizadas por A Voz .de
Américá, emisora propriedade da CIA. .

A reconversión continuará palas pequer:ia

"Comer e cociñar.sen rubor
nos xardíns públicos", tal e
como fan alguns dos portu. gueses que visitan Vigo, está
. moi mal · segundo Faro de
- . Vigo, pero non o está tanto
que "o PXOU,permita a instalación de doús novas restaurantes nos terrees públicos
da ·praia de Samil". _

empresa~

As mobilizacións evitan polo ·momento
a desaparición do Grupo l,.arsa .A.E.

Despois dun ano de
mobilización semella que
os gadeiros conseguiron
un dos seus própositos:
evitar a desaparición do
grupo Larsa. O segundo
plan de viabilidade
apresentado pola empresa
foi aceitado tanto polas
Administracións como
pólo sindicato UGT e polas
asembleas de
traballadores. A solución,
ainda sen concretar
definitivamente, pasaria
por aumentar a
participación de Unión
Leiteira Normanda de
1.200 a 1.500 millóns de
pesetas, a entrada de
Caixa Galícia con outros
1.500 millóns de pesetas,
a aportación de
cooperativas de 500
millóns de pesetas e unha
moratória por parte da
Xunta no pago do crédito
concedido hai un ano e a
asunción de intereses.
Este plan terá tres anos de
vixéncia.
A viabilidade do grupo Larsa pa-.
rece asegurada de momento. Un
ano de presións dos gadeiros e
múltiples negociacións semella
que deron o froito desexado ao
aceitarse o plan de recuperación
proposto polos directivos do
grupo lácteo. O apartado máis
importante do plan é a capitalización da empresa. Esta conseguiríase coa entrada de Unión L~i
teira Normanda que aportaría outros 300 millóns de pesetas aos .
1.200 xa avalados; Caixa Gal ícia
entraria con outros 1 .500 millóns
de pesetas. e unha série de cooperativas con 500 millóns, ainda
que estas duas últimas operacións están sen asinarse. ·· ·

A. Xunta, pola sua banda, concederia unha moratória ao crédito de 750 millóns outorgado hai
un ·aAo, e faríase ca~go dos intereses.
Quedarian aseg~rados 890

postos de traballo, todos os
existentes na GaJiza, procedéndose só a unha regulación de 70 .
nas delegacións de vendas de
Madrid e Barcelona.
Ao mesmo tempo Larsa diversificaria a produción, contínuando a fabricación de queixos en
Vilagarcia, que agora ~stá suspendida, e doutros produtos de
elaboración nas restantes factorias, disminuindo o envasado de
leite líquido. UGT, sindicato maioritário na
empresa xa aceitou este plan, referendado xa polos traballadores
c;ie Vilagarcia, que eran os que
sentian máis ameazado o seu
posto de traballo. Agárdase que
a decisión dos traballadores das
outras factorias sexa a mesma.
Este plan de viabilidade terá
tres anos de .xixéncia: até aquelas non quedará asegurado o seu
futuro.

O peche das pequena
empresas
Asegurada, polo momento, a
continuidade de Larsa, agora o
perigo céntrase nas pequenas
indústrias transformadoras. As
directrices guvernativas son claras: "no estado só poden operar

. O Deputado do PSOE, Ventoso Mariño, interpelou o pasado dia 4 ao governo galega
· -POla inclusión na JVG dun
anúncio en portugués. Meticulosa preocupáción de quen
non- interroga pela utilización
do español no 93 % da publicidade. '

empresas e os sindicatos, que
catro grandes grupos leiteiros".
ainda non foi posíbel en Madrid
A reconversión que tivo como
está pendente de duas deciprimeiro colofón o intento de imsións: a que tome - o Sindic.ato
par unha cuota láctea, que as
Labrego Galego (asinalo ou non
mobilizacións conseguiron arreempresa por empresa} e . a do
ciar, dirixiuse máis tarde ás inGoverno central de oficiar de gadústrias, princ_ipalmente Larsa,
rante e árbitro dos acordes.
pero, agora, fracasado o intento
Turin, cidade onde radica o
Á .Xunta, pola sua bánda, está
de pechar este grupo, o perigo
clube de fútbol Torino, pam:>u
a confeccionar un Plan de Reesagoira· ás pequena.s fábricas. Os
.
máis por· Martín Vázquez _
t
ruturación
do
Secta(
que
para
o
peches de Maf~r e Quesalva só
uns 1.500 millóns-· que
son un exemplo que engadirlle a SLG ten que ter como ponto bápo1a empresa Enasa adquirioutras seis empresas lácteas que sico o que non se disminuan os
da por outra empresa turine.,.
pecharon na Galiza nos últimos postos de traballo no agro, "pero _
sa, a Fiat.
tendo en conta que os xubilados
tempos.
Esta situación levou a que se non teñen por que traballar, se· Xosé Luis Blanco, director da
paralisase a produción de leite, nón cobrar unha pen$ión digna".
Riidio Galega, alabou, auco que se viu cumprida, en parte,
Por outra bahda as empresas
.rante o·anúncio da nova pro.:
o propósito do PSOE. ·
galegas están estudando o xeito
A este parón na produció11. hai de estabilizar . o mercado impe- - gramación, a extensión de
corresponsais da emisora a
que engadirlle a baixa experi- dindo as flutuacións doutros
vários paises americanos e..
anos
propiciadas
potas
lácteas
mentada produto da seca. Pero
europeus. Faltan, contódo,
tamén noufros países comunitá- -foráneas que se veñen fornecer
por cubrir alguns lugares norios decreceu a produción láctea aquí de matéria prima segundo
tábeis.
A nosa rádio carece
por causa do clima' trio que im- as suas necesidades . .
de corresponsais en cidades
Asi as cousas a situación do
perou neses países.
como Lugo, Vilagarcia ou
·Esta conxuntura e a interven- agro· galego parece que comeza
Pontevedra.
ción "baixo man" dun Governo a me-llorar un chisco per,o, como
labr-ego
"que
gañeafirmaba
.un
presionado socialmente, permitiu
que, xa ·neste este mes, subisen mos unha batalle non quer dicer ·
os précios do litro . de !eite ao que t~ñamos que desmobilizar a' '
produtor e poder parar as mobili- tropa, senón que, cada vez, ·necesitamos un exército máis pozacións sociais.
o
A sinatura dun acordo -entre as teote.

Mafer e- Quesalva, ·e xemplos da crjse global

1

1

O peche das factorias de Mafer e Quesalva non son un feito
illado, senón que hai que insertalas dentro da crise global
que afecta ao sector lácteo galega. Achacar a situación destas empresas, ou das que entraron en crise c.on anterioridade, ~ má xestión empresarial,
non é máis que facer . unha
análise simplista.
Dase a circunstáncia de que.
todas as empresas, incluida
Larsa, que entraron .en crise,
emprenderon un proceso de
modernización para adaptarse
ás novas circunstáncias .· e
competir con máis gara'ntia
nos mercados. Larsa construe
unha nova factoriaj Quesalva
unha moderna planta de brik,
Mafe~ .acondiciona as suas ins:talacjóns... Nengunha empresa

pudo superar a modernización, _ dústrias lácteas galegas · non
se den corita de que teñen que
os créditos asfixiaron a sua
. facer un·grupo galega que teña
economía.
poder de ·presión, poder polítiEsta situación leva .tamén a
co".
perguntarnos cal é a política
económica do Governo tenDesta situación ·empresarial
dente a conter a inflación ainda
dedúcese a necesidade de ·que
que sexa a costa do salário
haxa un mecanismo que gados lraballadores e de qumeliranta non só o cobro do leite
tar o custe do di'Qeiro.
·(entre os 500 afectados do SaDesta situación de crise das
viñap hai vários produt6res aos
empresas despréndesé tamén
que lfe · quedaron debendo o .
a auséncia total de control do · leite xa tres empresas pecha_teddo industrial por ·parte :das . qas), pero tamén .que se -cumAdministracións. Como é posí- _ pran os acordes entre os probel que unhas indústrias con
dutores e ~s er:npresas;
mercado asegurado e produA aparente inib)ción do gotos de calidade non podan soverno non fai máis que condebreviver, e non se faga nada
nar a miséria a miles de trabapor asegurar·a sua viabilidade?
lladores, ainda que s-exan de
Em ílio López Pérez, represegunda, pois asi consideran
sentante do SLG-CC.LL.,. af.iraos agricultores.
O
ma que "é incríbel que as jn-

1

, Unhá ve/la foto con ~ous mociños relativamente repugantes é o título·do artigo de Ca-·
milo José Cela, pabliicado
en La Vo4 de Galicia o pasado dia 7 de Outubro. O mesma artigo, en caste'llano, foi
pubJircador por Ain'ba, diário
ins(gnta da. Prensa do Movi. , d , Marzo de
Prl~t~!l.'ii·rn1rmente serla
" a recopilación
di
·~
titu ~ada Cajón de
Sasf:lie q1ll.lle corntou xa con
tres edi10ións. nos anos 1957,
65 e 70. ·.
o
.
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CÁMBIOS NO LESTE
· A médio dos.novos
·governantes do Leste de
Europa, destaca a
.l persoalidade de Václav
Havel, membro do Foro
Democrático e presi.dente de

--,

- Checoslováquia. Havel, .
ensaista poi íticó. As
portavoz e asinante da Carta · reflexións aqui recollidas
77, foi durante moitos anos - ·proceden d~ escrita de
·un dos disidentes máis . . Havel que, a pesar do ·paso
coñecidos do Leste. ·E autor oo.~empo, enmarcan as liñas
de teatro e poeta, -asi como _ profund_as ·d o seu ·

pensameñto e nomea.damente
diagnostican o carácte~ dos
rexímenes que veñen de
cair, d.eixando paso a uriha

~~fj 9s~~~~dade ~i~dª por

Vclclav ·Hc

·'O socialismo real
Segundo vostede, rexímenes comunistas, como o de Checoslováquia; _
p oderian ter sido calificados
de ditaduras? o sistema no que vivimos tiña moi
pouco a ver coa -ditadura clásica.
En· primeir,o lugar era unha forma
comun a todo o inmenso bloque no
que do'minaba unha das duas
grandes superpoténcias. En segundo lugar o noso sistema non
tiña como elemento a inestabilidade, non era froito dunha espécie de
aberración histórica, dunha saida
casual ou individual como sucede
coas ditaduras clásicas, sel')ón que
tivo a sua orixe en movimentos auténticos (penso nos movimentos
obreiro's e sociais do século XIX) ainda que se alonxara pronto deles-, isto forneceulle unha estabilidade histórica innegábel e unha
base segura sobre a que puido
apoiarse antes de que a sua evolución lle pro~orcionase unha cualidade política e social totalmente
nova. Outra das particularidades
do noso siste·ma, a respeito das ditaduras modernas, era a de dispoñer dunha ideoloxia (herdanza desa
orixe das que falabamos) moito
máis estruturada que pala sua globalidade e exclusivismo adquiría
case a importáncia dunha relixión
secularizada: oferecia ao home
unha resposta a calquer pergunta,
algo moi valioso nunha época de
crise das certezas metafísicas__ e
existenciais. Por esta modesta
casa o home pagaba un alto précio: a abdicación da sua razón, da
sua conciéncia, da sua responsabilidade. A razón e a conciéncia quedaban en mans dos superiores.
Estamos a falar logo dunha fonna
poi ítica allea ao resto do mundo
civilizado?
De nengun modo. Había tempo
que este bloque deixara de ser un
enclave aillado do resto do mundo.
Todo o contrário, era parte integrante del e compartía xa o seu
destino global. En concreto a nosa
sociedade levaba a dianteira (e a
longa coexisténcia co mundo ocidental no fixera máis que acelerar
ese proceso) na mesma xerarquia
de valores vitais que caracteriza
aos paises avanzados de Ocidente,
se é que non se trataba, se cadra,
de feito, ·só dunha forma distinta de
sociedade consumista e industrial.
Que tipo de sist~ma era entón?
Eu preferin chamalo Post~totalitá
rio, conscente de que non se trataba da expresión máis feliz, pero
non se me ocurriu outra mellor.
Con ese Post non tento dicer que
se trata dun sistema que deixou de
ser totalitário; quera dicer que era
totalitário de modo distinto.ás ditaduras clásiCé¡lS.
O povo asumia dalgun modo o
sistema no que vivia, non protestaba?
VoullE? poñer un exemplo. O director · da tenda de verduras do meu
bairro poñia todas as mañás no
trinque; entre as cebolas e as ce-_
nouras, un letreiro coa lenda: "Proletários de todos os paises, unídevos" : Non poñia iso · por fervor
ideolóxico, nen sequer porque tiv~
se reflexionado algunha vez sobre
·o tema. Faciao porque era un dos
mil detáHes ·que lle aseguraban
unha vida 1r~lativamente, tranquila,
en cónsonáncia coa sociedade.
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Havel ,.· preSidente de Checoslováquia
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Pero o sistema. tiña unha planificación para o home?
A vida tende ao pluralismo, á variedade de cores. O sistema post-totalitário esixia monolitismo, disciplina. Todo o demais, todo o que a
persoa facia máis alá do que lle estaba predeterminado, era valorado
como un ataque ao sistema mes- ·
mo. Pódese dicer, xa que logo, que
o obxetivo do sistema post-totalitário non era, como poderia parecer a primeira vista, a pura e simple
conservación do poder en mans do
grupo domiñante. Para este sistema, a persoa, ainda que ocupara
un espácio na xerarquia de poder,
non era nada en si . Todo estaba
subor<tinado a algo máis elevado:
a autoconservación, a autocinesis
do sistema.
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NOSO SISTEMA
NON ERA FROITO
DUNHA ESPÉ=-=-c~
1E-=
D:--=EABERRACIÓN
RISTÓRICA. TIVO A SUA
ORIXE EN
MOVIMENTOS
AUTÉNTICOS,
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DO SÉCULO XIX'
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Era un sistema logo no que todos
estaban sometidos?
.
Efectivamente. O tendeiro .que antes tnencionei, colocando o cartel,
renunciaba á sua~dentidade, en favor da identidade do sistema, contribuía ao autototalitarismo social,
á comunidade da mentira, que .se
reproducía en todos os demais .cidadáns que repetían o mesmo xesto, dunha forma automática, desde
a secretária até o xefe de governo.
Non existia logo unha minoria dominante?
A posición na xerarquia de poder
diferenciaba certamente aos indivíduos, pero a ninguén eximia de
responsabilidade ou de culpa. Non
existia lago un conflito entre duas
comunidades socialrnente distintas. Só unha mirada superficial, e
para isa só aproximativamente, poderia dividir a sociedade entre dominantes e dominados. Cada persoa era, ao tempo, vítima e soporte.
A que considera -debida esa aceitación _do que chama vida na
mentira?
De forma simplista, poderiase dicer
que o sistema post- totalitário naceu do encentro histórico entre a
ditadura e a civilización de consumo. Ou a vida na mentira non se
correspond~ acaso ·co indivíduo da
sociedade de consumo que sacrifica a integridade moral a cámbio de
calquer seguridade material, que.

ia

3-

'

se o sistema cámbia oú se reforma
estaba espido e, polo tanto, que
desde o ponto de vista desta ou
era posíbel ·a verdade. A vic;ia na
.·mentira só era ppsibe!' por ser uní- _ daquela doctrina.,·Para nós o que
contaé vivir.dignamente, que o sisversal~ por iso calquer protesta era
tema esteña ao servício do home
unha ameai:a á totalidade.
·
e non o home ao servício do sisteExpticaria isto que o sistema s~
ma. O que menos nos .importa de
poidese derrúbar de golpe?
todo é que un xornalista oc;idental
Hai que ter en conta que _o poder _ -abafado pola cotidaneidáde políhon se apoiaba en nengun soldado
tica do sistema no que viv9-' nos ·
'próprio, no . n(Jmero de aqeptos,
defina como revolucionários ou
eleitores ou nas forzas ·armadas ' contrarrevolucionários, de-dereitas
·
,
como nuriha ·ditadura clásica, se- · ou de esquerdas: Creo ademais
cede _ao h?~ago de goz~r. ~a- ~es- . nón n s <:hB:mados soldados df! ·
9
que nas sociedades democráticas
P.reocui¡>ac1on d.o~ gregan<;>s. /:J:. : enemigo, e dicer todos os que v1v1da gris .e. ~sm1ma~a no ~1stema vian na mentira e que ~n calquer está ainda por facerse o cámbio do princípio da política e·algo terá que
post-total.1tano non e r:>ropnamente momento podían quedar fylminaempiorar ainda máis nelas antes de
unha caricatura d~. vida moderna dos pola forza da verdade: E como
que a política ' descubra a sua neen xer~I e, en reahdatje, _nc;>n ~aron . unha·espécie-de arrria bacteriolóxicesidade.
No naso mundo, _preci- .
estes s_1s.temas unh~ especie de re- ca que ,....-cando se dan ~s_ condicordaton? para 0?1dente que 11.es éións- ~ermite que un civil poida samente_grácias á rriiséria que padesarmar por si só a unha 9ivisión 9ecimos, a política. fixb xa este.
desvea o seu dest1n9 latente?
cámbio: comezou a desapar~cer
enteira. Desde o momento en que do centro de atención a visión abs- '
todos os problemas reais e os fe- tracta dun modelo positivo por si
A rebelión
- nómenos de crise estaban agacha- mesmo salvífica.
Voltando ao seu tendeiro, que lle -dos baixo o manto da mentira era
pasaria ·se se negaba a colocar o imposíbel saber. ·cando cae~ia ?
cártel?
·
gota que rebordaria o vaso, nen e'n
Seria perseguido e sancionado. E que ia consistir esa gota.
os perseguidores tratarían asi de.
Como explica. que gran parte das ' / \ DIFERENCIA DAS ·
demostrar a sua lealtaqe, de facer
protestas no Leste fosen encabe- DEMOCRÁCIAS
· o ·que se esperaba deles, de ·man- zadas
por persoalidade~ alleas ao
- · ·
, -=-=---=-=,...--ter o esquema xeral. O tendeiro mundo da política, como é ·O seu PARLAMENTARIAS
coa sua rebeldía teriase convertido
próprio caso, e 'por grupos que di- TÁADICIONAIS E.STÁ- -·
en petigoso , teria transgredido o
·
ferian
bastante dos partidos polí- N.O MODO NO QUE
)(ogo e demostrado que só era iso. ticos tradicionais?
Teria pasto en evidénC?ia qu_e o reí
.Os feítos políticos máis importan- MANIPULAN AO
tes no sistema post- totalitário s~r- íNOIVÍDUO,
,__
xen nun sido diferente á respe1to
ENTE MAIS
do -sistema democrático. -A ·s0cie- INFINITAM
.
,
. 'S""'o_u_N_H_Alllll!lll.M-IRA_D_A_ dade -tiña . indiferéncia e desean- · SUTIL E -REFINADA, __- _
fianza no tocante a modelos e a . QUE O BRUTAL
SUPERFICIAL PODER.IA programas políticos alternativos. SISTEMA, POSTlsto non era só por desmoraliza- - - - -- - DIVIDIR A SOCIEDADE
ción, senón porque . advertía que, TOTALITARIO'
-ENTRE DOMINANTES E en realidade, todo era distinto e·
que" habia que facer as causas de
DOMINADOS. CADA
xeito distinto. Se o motor dos disPERSOA ERA, AO
tintos · movimentos son persoás
TEMPO, VÍTIMA-=--=E=---- non poiíticas isto é porque non essociedades ocidentais non son
taban tan obstaculizadas polos ra- lógo unha alternativa?
SOPORTE'
zonamentos políticos tradÍcionais,
e si·estaban, polo tanto, máis aber- · A diferéncia da? democrácias partas á realidadé tal como é. Os que lamentárias tradicionais está no
modo no _g.Úe inanipu°lan ao· indivíviviron nun sistema post-.totalitário
duo, infinitamente máis sutil ·e refisaben que o· que conta non é se
no poder hai un partido ou máis e nádo-que 6 brutal do sistemá posto nome que teñen, senón se se . totalitário. Pero todo ese complexo
políticos de
pode ou non se pode vivir humana- estático dos partidos
mente: Un cámbio a· mellar das es- masas, .esclerotizados, cheos de
truturas, que sexa real, fondo e es- verborrea e cuxa finalidade política.
- tabel, non pode partir dunha má acaba neles mesmos, que dominan
cópia dun proxecto pqlítico tradi- co séu aparato de profisionais ·e
valeiran aos cidadáns de calquer ·
cional, senón ·que ten que partir da
existénda humana e tirar: as conse- - responsabilidade concreta e ·percuéncias políticas da sua análise. soál, ~odas as complexas estrutuDe . nada serviria transplantar es- ras de . focos monopoliza~fos e imperialistas de acumulación do capiquemas el.un mundo ·qt:Je xa "rion
tal,
o diktat do consumo, da produvolve e, ainda que volvese, non reción, da publicidade,_do comércio,
solveria o máis importante.
dificilme·nte poden ser considerados ·como a v.ia futura que levará á
O·novo proxecto
persoa a reehc6ntrarse con si 1'!1es- .
Non se adscribe entón vostede a ma. O indivíduo goza, neses s1ste·mas de liberdades e garantias,
nengun sistema?
per~ en resumiúa~· cantas non lle
. Sabemos por unha série de expe:..
serven de nada, incapaz de superiéncias que tanto a reforma _como
rar a preocupación pala supervfo cámbio nón garante. por si -mes- ·
véncia e incapai de participar realmos nada e,
cabo, danos igoal - mente na criación do seu destino: '

As

Quere dicer que todo estaba sometido á ideoloxia?
A ideoloxia era a coartada, a ponte
entre o sistema e a persoa. A ideoloxia enchia o abismo entre os
plans da persoa e os plans da vida,
dando a entender que as pretensíóns do sistema derivaban das necesidades da vida. Onde se dá
concurréncía pública, pluralidade,
entra tamén en acción un control
~ público do poder e correctivos que
impiden á ideoloxia que lexitima
ese poder o afastarse completamente da realidade. Nun sistema
totalitário, a ideoloxia é cada vez
máis apariéncia, convértese n~nha
linguaxe cristalizada. Expres16ns
como "povo" ou "poder dos traballadores" perden contacto semántico coa realidade, transfórmanse
nun sistema de signos rituais que
sustituen a realidade por unha
pseudorrealidade. Ao cabo é coma
se a tese, a ideoloxia, fose a que
decidise sobre os hofT1eS e non ao
revés.
Pero había homes con enorme
podec?
:~f 'PARA NOS o QUE
A cotio os $OVietólogos 0éidentais
· CONTA É VIVIR .
sobrevaloraron o papel dos indiví- .
duos no sistema post-totatlitário,
DIGNAMENTE, QUE
sen decatárense de que os seus lí.SISTEMA E.STEÑAAO
deres, pésie ao enorme poder que
a estrutura centralizada poñia nas
SERVÍCIO D,O HOME E
suas mañs ·debían aterse á regulaNON 'HOME AO .
ridade do ~istema, ao ritual. O ·poSERVÍCIO DO SISTEMA.
der tendía a facerse anónimo e, en
caso de conflito, sempre' acababa
O QUE MENOS NOS
por . prevalecer sobre o indivíduo,
IMPORTA É QUE_. UN c
ainda que este ocupase un lugar
XORNALISTA
· moi elevado na xerarquia. lso foi o
oue lle sucedeu a Husak ou a GoOCIDENTAL NOS · ,
~ulka e penso qu9' mesrtíe DugDEFINA COMO .DE
cek · durante a denominada primaDIREITAS .QU DE_ _ _
ver; de Praga,' foi incapaz de cei- ,O re/ fll6sofo, como o denoirilnan nas revista norteamericanas, recebe (foto supebarse desta ideoloxia da aparién- . rlor) o hom~amento como Doutor Honoris Causa pola Faculdade de Dlrelto da Unl- .ESQUERD_
AS'
. versldade de Colúmbla (Estados Unidos). Na foto l~ferlor sauda a Gorbachov.
cia.
.\
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Cal é xa que logo o proxecto que
vostede defende?
A revolución existencial é sobretodo unha perspectiva· de reconstrución moral da sociedade. Creo que
o importante das r:elacióris políticas é que partan do contitlo humano. Fio máis das propostas concretas que da acumulación. de poder.
No tocante á economia penso, que
_unha boa base é o princípió.de autoxestióh, _ é di9er a: participación ·
real, non formal, dos traballadores
. nas decisións económicas, cun '
sentido de · r.esponsabilidade ante
os resultados do traballo comun.
Se .antes falei de sistema post-to.talitário, creo que este novo poderia deoominarse sistema post-democrático.
·
D

1

As opinións recollidas nesta entrevista proce-

den ca obra El poder de los sin poder. Edicio- .
nes Encuen~r9.
·
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.ACRISE ECONÓMICA NOS PAISES ÁRABES
A fame .e o lixó infectan O Cairo e .os seus arrabaldos

A miséria causa máis destrozos a Exipto que ,
unha verdadeira .g·uerra
•

PABLO GARCIA SUÁREZ

A crise do Golfo ten as
suas raices na fonda
depresión económica
vivida no~» últimos anos
polos paises árabes. Nesta
·panorámica das cidades
do Cairo e' Alexandria
evidénciase a dureza da
realidade á que se engade
un sentimento. de perda de
dignidade da nación árabe.
O apocalíptico aspecto das ruas . ·
poderia facernos p~m~ar que se
trata de Beirut. Non é así, estamos no Cairo. Un Mercedes poirento a gran velócidade fai soar
o claxon, saltando de pac_he en
bache, e espaventandó aos rapaces que xogan entre pucharcas de incerta .composición. A
. un ha .banda da rua, un vello absorto, alteo á ,desolación,· apura
pa~eniño o tabaco do seu nergl.lílé. Se en Beirut a destrución
correu a cargo dunha completa
gama de explosivos, nesta cidade o axente destructor foi o tempo; longos anos cangados de
miséria e dunha insoportábel
presión demográfica en : aumento. O tempo, o analfabetismo, e
-0 esqueceniento de Ocidenfe,
· máis preo9upado de instaurar a
sua nova orde na zqna, tras a independéncia do país, fixeron
que a relíxión se convirta nufl~a
solución á caréhcia e á represión
policial, para moitos· exípci9s
que abalan entre o desencanto e . _
o d~sconcerto. As masas popu.:
lares subsisten esquecidas tamén polas suas autoridades; asi
por exemplo, o servício de recollida de. lixos é praticarnente inexistente, de xeito que os refugallos e cascullos invaden aceirai;;,
estradas, e mesmo· tallados, lu- · gare"s habituais para o depósito
de lixos; que serán c·onvertidos
e~ pó polo sol e o vento, namen-

A?J belras-das ruas ·e os próprios tallados das casas ~on ocupad~s por moreas de llxo.

tras que gatos esfamiados e nubeiros de insectos exercen o papel das brigadas de limpeza.
Ocasionalmente a inmundícia
comparte a superficie dos terrados con ·rebaños de cabras cotrosas que axudan a manter as

maltreitas econoniias domésticas.

.Burocrácia e gatos ·
mortos·
Nasser non logrou axilizar a administración pública, de aí que

hoxe esta se teña convertido nun
cruel é sinistro mónstruo que se
alimenta de carne exípcia. O
símboJo máis evidente deste pe. sadelo é·o edificio do Ministério
do Interior:, da Praza Tahrir en
pleno centro do Cairo, onde
cada dia se amorean vagas de
cairotas resignados ao absurdo
ao aparato xestor do Estado. A
sua planta semicircular envolve á
persoa que desde o exterior se
aproxima a el, e o edifício parece
converterse nunhas xigantescas
e grisáceas gorgomelas.
Alleos a todo iso, os bandos
de turistas acuden en autobuses
clímatizados palas mellores ruas
da cidade, a contemplar a tardiña nas Pirámides de Giza, quedando fascinados ao ver os restos faraónicos arrodeados· por
unha brétema, que a guia atribue
á romántica area d<i deserto,
pero que en realidade está provocada por unha prosáica megafactoria de cementos situada ao

Sul da cidade, e cuxo purreiro
grisáceo corrompe irreversibelmente ano tras ano a xa maltreita
pedra da esfinxe e das pirámides.
Saindo do· Cairo pala estrada
do Delta cara o Norte, os subúrbios apílanse, salferidos por
cada vez máis frecuentes hartas.
Este carácter pse'udo-rural fai
mudar o aspecto das gáveas, .
país o que na cidade eran gatos
martas, na estrada son cabras,
ovellas e burros en estado de
descomposición.
-Á dor pela dureza da realidade, engádese un sentimento de
perda da dignidade na nación
árabe. O exípcio guicha cun olla
as portadas dos xornais onde se
relata a nova traxédia do mundo
árabe mentres que co outro procura consola no esplendor do
pasado, nos valores que representaban os antigos poetas
preislámicos, tan prototipicamente árabes, e en Umm Kultum, a mítica cantante exípcia
dunha época na que o panarabismo era o estandarte da dignidade árabe.
Alexandria, a segunda cidade
do país, non difire demasiado do
Cairo no tocante ás condícións
de vida. O ambiente da Alexandria de Durrell morreu. É un cadavre do que só nos fican os
seus osos. Estes osos non son
máis que os palácios en ruinas,
as praias contaminadas, un mar
fétido, e os nómes de cafés,
mezquitas, bairros e ruas que
permanecen no rueiro. Con todo,
o viaxeiro que hoxe se adentra
polos bairros máis humildes, sen
a venda nos ollas que o turismo
orgaizado impón, coincidirá con
Durrell nos seus pensamentos.
Asi, en Justine, tomo primeiro do
Cuarteto, leese: "a incubación da
.miséria humana cobra tales proporcións que un fica abraiado e
todos os sentimentos humanos
rebordan e convértense en noxo
O
e terror".

ENCONTRO · INTERNACION~L PAÍGREXA CATÓLICA
.

.

.A.formación de
sacerdotes· no
centro
das
discusións que excluen o sacerdócio feminino e o celibato
.
'
.
.

O Sínodo .debate·importantes cámbios na lgrexa católica
directamente polo
Papa. Nesta ocasión concorren
. Desde o 30 de Setembro
· por· elección i 30 bispos: 36 por
estase a celebr.:,;r en Roma . ~uropa, 38 por América, 32 por
o Sínodo dos bispos, o 25 Africa, 19 por Asia .e 5 por Ocea- ·
· . aniversário da criación
nia. 1o foron .designados pala
deste organismo por Paulo Unión de superiores -maiores das ·
VI. E-Stes sínodos dos
ardes relixiosas e.o resto vai por
.
designación personal:
bispos cb Papa queren
De España asisten por eleición
operativizar a
_Mn. Suquia, arcebispo de Ma-·
"colexialidade" no governo ·drid, Mn. Carlés, de Barcelona e
da lgrexa Católica. .Son o
Mn. Dorado, bispo de Cádiz. Por
carpo·consultivo máximo
nomeamemo papal asisten Mn.
•
• •
Rauco ,Varela, arcebispo de Sane. equ1paranse ao co 1ex10
tiago, Alvarez Portillo, prelado do
cardenalício, ou senado Opus Dei e Piñeiro Carrión, rec.::
papal, na alta direció"n da
tordo colexio español de Roma.
lgrexa Universal.
A presidéncia do Sínodo e denominación papal. Presidente:
Ignacio . Pimenta, arcebispo de
Nesta alta asamblea episcopal
Bombay; Christian Turii, arcebis>aparecen as tensións internas da
po do Camerún e A.· tnocenti,
lgrexa, c,ifradas na superación dq
prefecto da .. congregación do
"clericalismo" fronte á rixidez traCleró. Relator: · Lucas Moreno
.dicional da Curia romana na. mul- .Neves, . arcebispo de San Salvatiplicación . da disidéncia e na
d9r de Bahía (BrasiO; secretario,
· conquista do .pluralismo.· Os síH. Muszínski · (Polonia). O tema
nodo~ son convocados poi.o·
central do sínodo é a "formación
Papa; asisten representantes das
dos sacerdotes nas actuais cir.:.
conferéncias episcopais de todo
cunstáncias". O documento que
_ o inundo católico máis persoas
regula os traballos do sínodo re•

FRANCISCO CARBALLO

· designadas

dÓ á sup,erfície. Bispos do 3° peso nas publicacións, cátedras
Mundo protagonizan a búsqueda e comunidades de base. Os últide cámbios que dean fin ao clerimos comunicados de crítica son
calismo. · Mn. Lorscheinder. do os dos 22 teóricos europeus que
Brasil, acousou de falta de serie- acaban de emitir un documento
dade e de deficiente información contra os obstáculos á liberdade
na preparación do Sínodo.
de investigación e de expresión
Teme, di, . que todo acabe cun que lles colocan desde a Cúria
documento onde se filtren os de- romana. A revista /1 Regno asubates e se agachen as iniciativas. miu iguais críticas e foron obxecUn amplo sector .de "relixiosas" to de debates nos congresos de
desexan outro tratamento na for- Lovaina e de Madrid este verán
mación do clero; se elas inda pasado. Unha das formulacións
non poden aceder ao sacerdó- constantes de cámbio na lgrexa
cio, ao. ménos teñen moito que Católica Latina é a admisión de
A metodoioxia ·sinodal ínch.ie dicer na educación dos semina- ·sacerdotes non ce.libes na mesasembleás .xerais e traballo por ristas. En siléncio están os ma lexitimidade. que os célibes e
grupos (coetus) lingüísticos. Es- 401.930 sacerdotes célibes e os da ordenación fe"!_inina.
tas son máis espontáneos e re- 80.000 casados; uns e outro preNunha · institución milenária
flexan · mais· abertamente as . siooan en distintas direcióñs e,
preocupacións eclesiais de caoa dentro déste cadros, aumenta a com.o é a lgrexa Católica, na que
quedan vestíxios de -feudalismo
espácio cultural. Neste intre o sí- disidéncia. Estes disidentes proe do Antigo Réxime, so cámbios
nodo está na incubación doutri- curan "unha vida na verdade", lison dunha lentitude· cas impernal: estudia· factores psicolóxi- berados da trampa idelóxica que
ceptíbel. Agora ben, se aplicacos, afectivos- e teóricos. As os quere ·defender como unha
grandes tensións xa pasaron e, espécie sen encarnación rien in-· mos o ouvido á area, podemos
seguramente voltarán ao final. A culturación. Pero que l'e ensinoú
sentir os movementos sísmicos
que atrave_san todas as estrutuduración deste sínodo leva cami- que a única solución hóxe de
ño de alongarse ata un mes. ·
ras eclesiásticas. Este Sínodo·
cámbios está na aceitación das
Apesar dos mecanismos -par~ regras de xogo da . legalidade
debate o .tema .máis sensíbel da
encarrilar os debates;. as fortes para superala.
estrutura relixiosa, o tipo de diritensións ideolóxicas están sain- · Estes dis!dentes teñen grande . ~xente que a caracteriza_: · O

calle as respostas das conferéncias episcopais determina que a
reflexión sinodal debe centrarse
n9S seguintes pontos: partir dos
documentos do Vaticano 11, debater a formación. para o sacerdócio e os reciclaxes per_manen.tes, ~specificar o carácter próprio que inclue o celibato e delatar .os factores que expliquen a
crise· de identidade e o "cansáncio" xeralizado do clero. Exclúese, en concreto, o tema do celibato e do sac'erdocio feminino.
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9 comezo da campaña en Euskadi-marcado polos inquéritos_

.Duas posibilidades eleitorais:
góvemo .PNV-PSOE Ou pacto PNV~EA-l;E
•

JOSEBA MACIASIDONOS:'flA

Estamos na conta atrás dµn ·proceso eleitoral que
a partir do 28 de Outubro
dará paso a unha nova
etapa institucional para
duas terceiias pates dos
bascos. Os·habituais .
sondeos de opinión falan
de que non haberá moitas
navidades, confirmando
practicamente a tendéncia
ao voto das últimas
chamadas ás fumas,
mentres que nos últimos
dias volve a talarse da
posibilidade dun reinício
do proceso negociador
entre ETA e o Governo
español, roto tras as
conversas de Alxer. Globo
sonda, realidade ou
conxetura xornal ística, o
certo é que máis unha vez,
este parece ser un dos
temas estrela na campaña
dos distintos partidos
políticos.
Salvo algunha que outra pincelada bufonesca que corre nesta
ocasión da man de Ruiz Mateas
e as suas candidatas (unha lista
só de mulleres, "exemplo do matriarcado basco"), o resto das

forzas políticas iniciou a campa- éleicións. Como primeira constalistón éleitorál.
Ajuria Enea "pero fóra del"; con
ña con duás variábeis permanen- . tación reseñábel poderiamos faFinalmente HB, máis unha vez
HB "sen plantexamentos r~di
tes á hora da reflexión: a análise lar da política de alianzas en tor:- · cais") non parece ter calado enno centro das iras, apreséntase
sobre a xestión do governo de- no ao futuro governo de Gasteiz,
a estas eleicións baixo o paratre o eleitorado que poderia cassenrolada polb tandem PNV-:- Mentres a maioria dos analistas
digma do debate interno e torno
tigar duramef'.lte a sua ambiváPSOE e as referéncias á violén- dan practicamente pÓr seguro
á participación in~itucional e as
léncia nests 9o~ícios.
cia poi ítica. Previamente distin- unha repetición do binómio
pro postas de transformación · .,
tos inquéritos preeleitorais a1,Jspi- ·PSOE-PNV ' conxeturando agora
gradual do actual entramado xuO PSOE pala sua banda é'
ciados por diferentes meios de coa posíbel repatición de carteirídic'o-político contempladas no
conscente do seu papel no que,
comunicación (El Co"eo Espa- ras, a ·aparición nos últimos días
seLi proxectQ de Estatuto Naciopor enrriba de "leituras ideolóxiñol, ETB, E País, El Mundo.... ) · dunha proposta de alianza triparnal de Autonomía. ·Un último elecas", queda claramente expresaviñan significar a "madurez políti- tita PNV-EA-EE par-ece ser o enmento vi~ a completar b ;xa de
do que debe representar a tenca" da povoación basca que ten- tretimento meirande dos xornais.
.por si xugoso entramado da
dén.cia do voto español e en últderia paseniñamente a estabilizar Se ben é certo que o· partido de
campaña: trátase das especulama instáncia recoller - os · froitos
a sua tendéncia de voto. Como Bandrés e Auléstia non lle molescións eñ torno ao rein ício do prodos irttentos · de lexitimación do
resume comun, os sondeos falan taría ser "bisagra 1•· en calquera
Estado na Comunidade. .,..O seu ' ceso negociador entre ETA e o
dunha lixeira suba do PNV, un dqs supostos (a sua campaña vai
manifesto control no governo de - Estado. Todos os dados sinalan
leve descenso do PSOE, un claramente encamiñada neste
o outro lado do Atlántico como
coalición, poderia representar un
mantimento de HB e EE, un forte sentido); máis difícil parece a toreferéncia abrigada dunha hipo:
bon aval ante o seu eleitorado ao
descalabro para EA, a importan- das luces un "encontro cordial" . que paraleJamenté lle apárecen
tética reanudación etas converte Sl:jba porcentual do PP e a entre Xabier Arzalluz e Carlos
sas na que mesmo se fala daldoi.Js candidatos de moi distinto
práctica desaparición do mapa Garaikoetxea, nun momento no
guha viaxe realizada por reprecalibre: por unha banda Ricardo
político basca do CDS. Non fal- que ademais o PNV é conscente
sentantes guvernamentais nun
García Damborenea e DS-que só
taron tampouco as voces desca- de que poderia superar o "trauprimeiro intento por liberar o ca- .1'
en pontos mm concretos das z.olificadoras deste tipo de sondeos ma" da escisión ·cuns resultados , nas obreiras biscainas poderia - miño:
de opinión que responderían a ainda mellares que antes da rupCerto ou non, o caso é que a
rabuñar votos aos seus antigos
claros intereses partidistas citan- tura.
·
compañeiros de partido, e por . . lexislatura que dará comezo nas
do como exemplo imediato os
portas do inverno vai ter o seu ·
outro o PP qu~ tras a dura crise
É constatábel neste senso o int.ema, apreséntase agora -como
recentes comícios austriacos
principal interese non no xogo
nos que nengun inquérito pro- cada día máis importante apara.das alianzas para a xestión duno gran rival na captación · do
nosticara o forte descalabro dos to burocrático dependente do
ha · raquítica descentralización
"vóto español", tras o derrumbe
conservadores e o trunfo dos so- Govemo de Gasteiz e o enorme
administrativa, senón nos cámdo CDS. A figura de Jaime Mayor
cialdemócratas, como logo refle- número de funcionariado público
bios que se podan xerar neste
Oreja á frente qos conservadores
xaron as urnas.
do ente autónomo que, leitura parece amortiguar as pugnas doperiodo na actualmente bloqueaabrigada, vai consolidar ao PNV
da relación ETA-Estado. Sen dú- mésticas (coa desaparición dalcos seus votos como primeira
~ida estas eleicións van repregunha que outra figura histórica)
Repetición PNV-PSOE ou forza
política do Tércio Autoñósentar un interesante test para
e
non
seria
extrano
que,
entre
pacto nacionalista.
mico. Paralelamente, a política a
votos gañados á abstencón por · coñecer o que vai deparar á vida
o certo é que moito se xogan as duas· bandas ] e a nengunha) de unha banda e ao PSOE por ou- política basca. nos próximos
distintas forzas políticas nestas Eusko Alkartasuna (no Pacto de
anos.
o
tra, o · PP eleve o seu raquítico
)

l.

.• l.

ua voz e o eu vo o
Porque .estas son as túas eleccións
e ti como traballador debes elixi- los
t
delegados e comités
que te .representarán
nas empresas o'u
centros de traballo
·d urante os próximos
catre anos.
Se cumpriche os 16
anos e tes un mes deantigüidade,. vota.
E.poderás
presentarte como
candidato .s e tes 18 anos~e levas
máis de se~s meses na empresa.
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xar pasar a oportunidade de fa- Decreto de "lsención da Língua
ARQUEÓLOGOS
un comentário sobre o. idio- Galega"? -Ah!, xa non compre
guer
A insolidariedade e o individua! OKIO
ma
galego
c;:omo língua de co- di9er quen ten capacidade de
lismo, próprio~ dunha sociedade
municación no ámbito da Univer- emitir DeGretos.
competitiva, son, xa, normas de
-Orabén, sabido isto, voltesidade galega dos anos noventa.
conduta entre todos os sectores
- ~,IJA
·O artigo de Herminío Barreiro mos ao ponto de partida.
prof.isionais, incluso entre aque~NURIA
-Que pasa-cos nosos univeren resumor viña dicer que era
les que buscan as raíces da nasa
sitários?
alarmant~mente
baixa
a
porcenGüE
HAL
cultura, aqueles que investigan
. -Que está a facer a nosa Unitaxe d~ universitários que hoxe
.A<;Í Sf ~.(SUMOJ AS A.:IOV"\.S
as formas de vida das tribus/p,oversidade?
·en
dia
se
senten
identificados
e
. vos que habitaban o noso país
>'A''~ 1i1?~1Mn!~ ho ni.A
Os universitários desta Universe expresan graficamente en gano pasado, os arqueólogos.
, lego; pasando nun. prazo de dez sidade están a asumir con perfeiA Dirección Xeral do Patrimóto direito, as pautas de integraanos dun 30 a un 1O por cento.
nio, .da Xunta da Galiza, é o "poMeu moi caro "Horno paidago- ción da corrente ideolóxico-so,der" encarregado . de potenciar
ciolóxica de vangarda entre a
gus", H.B. (Hermínio Barreiro):
tales normas entre -0s licenciados en arqueoloxia.
·
Verás, veño de reler o recorte mocidade, "o pasotismo", e pa- A falta de p,ostos de traballo
do men~ado teu artigo e seguin- san. E tan ben, dado que "pasar"
do a tua liña argumental, eu que- tamén se pode interpretar como
estábeis na. profisióri, a exc~preria tamén facer unha reflexión un xeito, unha forma, un modo,
. ción daqueles metidos a oficinisunha atitude ou maneira de "reao respeito.
tas, léase arqueólogos muniGipais ou territoriais, é suprido por ~
Primeiramente e en liñas xe- chazar".
Se ti queras é unha maneira de
rais, identifícome e subscrebo o
contratos temporais, en- colaboteu planteamento en canto ao rechazar que tampouco estaba
ración co INEM e de dubidosa
asignación, aos· cais só poden ·.
que acontece coa "questio lin- nos canons convencionais das
optar quen teñan acumulados
guistica" por parte do alunado consideradas formas de rechazo.
A povoación da Universitas espontos facendo- traballos, excá-·
u11iversitário. Eche certo, pero ...
tache
a vivar unha fase de destriste e vergoñento que no prazo
vacións ou catalogacións, de forma gratuita para dita Dirección
duns dez anos se pase do 30 ao concientización (que diria Paulo
Xeral.
10 por canto. Quer dicer, que Freire) cáseque total e absoluta
de cáseque absolutamente todo.
É norma, tamén, . non ·criticar
non houbo crecimento positivo,
Pero ... amais de por todo isto,
publicamente as "irregularidanen sequer crecimento "cero",
estase
a perder o fervor, o entu'des" da administración, sexan de
senón que a gráfica . descrebe
siasmo; eu diria a fachenda de
tipo administrativo ou de alteraunha curva-perfil con caída en
falar e escreber en galego entre
ción/destrución de ·restos arpicado.
a povoación universitária, tamén
queolóxicos. Calquer aparición
~u-10 fervor estético polÓ gapor mor da própria Universidade.
nos meios de comunicación -é
lega daqueles universitários nos
A Universidade non pode conderradeiros setenta?
para informar dos .logros, persoais ou. mloi-colectivos, nalgun
~ue porcentaxe de universi- , formarse con ser receptora e coproxecto, xa que o ego tamén
tários cataJáns non se expresan -mulgar.
A Universidade ten que ser
hai ctue alimentalo. ·
e. os n:ieios de comunicaci9n SQ- na sua própia língua?
transformadora
e dar pautas de
VISO AOS LEITO'RES
Os intrusos, persoas, non tituc~~I. A1 t~mos o exemplo da cria-Peró que nos está a pasar,
transformación e para a transforc1on dunha Axéncia de Noticias Hermínio? ~¡Psss ... !
lad~s. carentes da metodoloxia
mación. A Universidade como
cri~da pala Fundación ONCE
1eórico-prática necesár.ia para as
-Se acaso os galegas xa teente de saber, como eorporación
que se chama Servimedia. Esta rnos tan perdidas todas as nosas
excavacións ou prospeccións, e
Prégase aos leitores que as'.
de investigación ou como comuAXéncia de Notícias difunde no- identidades, que mesmo a meique na sua maioria son. expoliacartas enviad.as ñon superen
nidade científica, tamén ten que
dores, non están ixentos de dito
vas sobre a problemática dos rande das identidades dun pavo,
as 30 liñas mecanografadas.
asumir non só un compromiso
c~non de conduta, ainda .que·
A redaci(>n resérvase o direi-· · disminuídos, informa das axudas a fala, está baixo mínimos?
cultural, senón o compromiso
que se publican ños Boletíns Ofi- ~Non será que a Universidade,
non podan optar ás "licéncias"
to a r-esuniir aquelf! que sumoral de impulsora das estrutuciais-das CC.AA así como as do que casemente sempre estivo
ofici~is para o traballo de campo,
, peren este espácio. As carras de identidade do povo no
·
s
.O.E.
de
cara
á
reinserción·
dos
a excepción dalgun médico ou ·
desFelacionada
dos
sinais
de
tas deberán incluir o nome
que está imersa ou cando menos
disminuídos.
amigo.
identidade deste povo ten que
enderezo e o nº de 0.1. . d~
asentada xeograficamente.
Compre, .pois, romper co 'ailla- seguir mantendo ese. distanciaTeremos que seguir as pelícuasinan~e.
"o
mento do disminuído onde está ·. mento?
las de 'Indiana Janes para topar
Emporiso, non se pode carreun arqueólogo investigador, vasumei'xido. Hai que ·romper con
-Que deberíamos dicer da
gar o "loro" somente aos estuonde
atopamos
talvez
a
maior
.
lente e loitador, ainda que para
todas estas "barreiras sociais", Prensa diária, que denominándodantes universitários, aos profefantasmas, neste país, unhas dú- parte dos problemas os dismique non tan máis que marxinar a 118e galega, (que fai o seu negócio
sores de Primária e Secundária,
nuidos.
Hai
unha
variedade
de
o·
cias. ·
própria situación.
na terra galega e recebe subven"cumpridores funcionários" ...
problemas tais como: núla escaFago.tamén desde as páxinas cións do pecúnio galega) e non
F. RODR(GUEZ
Respóndeme senón a estas
larización,
prestacións
ridículas
.
(Ourense)
de A NOSA TERRA un saúdo ao dedique, xa non digo un 1O, nen
cuestións:
(algunhas delas misérias), nul&
novo Presidente da Confedera- un 5; nen sequer o 1 (un) por
Cantos Pres./Dres. da UniverMARXINACIÓN E .
preparación profisionar (o que
9ióil Galega de Minusválidos canto da sua capacidade á escrisidade
galega se senten comDISCAPACITADOS
con leva depender serhpre da fa(COGAMI) Doming_o Dosil Cube- ta en galega?
prometidos coa cultura e pala
Volvo outra vez falar da problem ília); e asi un sinfín de causas.
lo, a que teña sorte na sua xesCertamente hai ·unha chea de
cultura galega?
mática que nos afecta ás perPara moitos dos casos que se
tión como Presidente de todos factores inibidores entre os que
-Cantos Pres./Dres. da Uni_soas que posuímos certas difinos apresentan, a maior parte do
os discapacitadós físicos qa Ga- tamén ti mentas uns cantos:
versidade galega se senten comcutdades tanto .físicas como psíproblema, é causado pala pró- · liza, e a que resolva os proble- Funcionarización
da cultura.
prometidos coa língua e pola línquicas ou sensoriais> · .
-pria familia da cal qonvive. Este
mas que conlevan a situación do Confusión e liortas criadas sobre
gua galega?
· Dentro da miña experiéncia problema que eu lle chamo co
disminuído da .Galiza.
D a "Normalización Lingüística", -Cantos Pres./Dres. da Unicomo dirixente do Grupo de Disnome de: "superprotección" é o
dis ti-; e eu engado, confusión
versidade galega publican en lín.
VICENTE
ABELLEI~
CAMBEIAO
. _minuídos da bisbarra de Muros e can ero a moitos destes probl~- .
e liortas sobre a "Normativizagua .galega?
. . (Salamanca)
asirnesmo como vocal da antiga mas. T~mpouco quero que se
ción Lingüística". Falas tamén de
-Cantos
Pres./Dres.
non
gaCoordenadora Provincial de Mi- -me confunda de querer quitar ao
certa caste de profesores de ga- . legos, pero levando mais de dez
GALEGO NA ESCOLA 11
m,Jsválidos dá Coruña (hoxe en
disminuído do entorno no que
anos na Universidade galega son
Epílogo ao artigo ,;Galego na Es- lega aos que chamas "cumpridodia a Federación , Provincial de está .sumerxido; non~ nen moito
capaces de se expresaren nen
cala", que hai algun tempo publi- res" ·funcionários e pésimos peMinusválidos Físicos da Coruña)
menos. Hai que mentalizar á pró.coloquialmente en língua galecou o profesor Hermínio Barreiro dagogos ...
ven a miña mente todo un éompria família onde convive o pró.
Chegado este ponto, eu pode- ' ga?
eri "La Voz de Galicia".
péndio _de problemas que ternos
prio discapacitado.
rí~ éngadir outras variábeis coaPreguntas
deste
tipo
haberia
a
A
verdade
é
que
non
me
resisos disminuidos da Galiza:
A mentalización, require un esmilleiros para 11~ facer a todo o
to, non me peta resistirme a dei- dxudantes do problema; como
Ocorre que na Galiza rural é forzo por parte das aso'ciacións
v.gr. a lncoeréncia por parte da
estamento universitário; pero soAdministración Poi ítico-Educatimente ·unha para finalizar. Non
va autonqmica que mesmamente
será a própria Universidáde a
che gasta "X" millóns de Pts. no ' gran xeradora de apatía, de desilan_f'.amento daquela campaña,
dia, de amorfismo entre os seus
C .HÁME AO
somos coñecidos
"FALALLE GALEGO", (lémbras?)
próprios discípulos?
TLF. (986) 43 36 24
e o señor ponente da mesma esna Galiza. inte~at
Se asi fora, como a min mo
tache a falar na (moi respeitábel)
parece,
a Universidade está a piE SOUCITE
pola nos~
língua de Castela.
que de perder a sua función priAS NOSAS TARIFAS
Certiño_e real, meu amigo. rnespecialización ·
mordial. a sua razón de ser; porgoclile que un aquel comezoume
••
que par~ "encher cabezas" xa
PUBLICITÁRIAS
en
libros
a aquelar no pe,ito, e dixen eu
•
están os partido~ políticos, a teReptlblica
•••
móito alá para min; merda!, isto
galegos
·A ROSA.!IBBA
levisión, a Escala, as SancrisPraza do Libro
de El Salvador, 9
Tel. 26 63 77
Tel. S6 58 12
xa nasce malparido.
PERIODfCO GALEGO SEMANAL
o
tias...
-•
e
portugueses
A CORUÑA
SANTIAGO
:_E que me cantas do recen.
"XOÁN·M. SANTAMARIA CAMEAN
(Santiago)
te-ultra-nefasto-malcheirante
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CULTURAL

A NOSA·TERRA

Diaz Castró, poeta da 'pátria galega
A sua marte pasoli desapercíbida en moitos meios
A marte de Xosé Maria
Diaz Castro pasou
silandeira polos meios
de comunicación. A sua
obra, recoñecida entre
os poetas galegas como
de gran importáncia,

nqn era dabondo, desde

a perspectiva do oropel .
e o brilo artificioso, para
que rncibise a atención
da cultura de trinque e
luminárias. O pasado
ano os se1:1s amigop

dhaniados pola
Agrupación Cwtural
"Xermolos" de Gutiriz,
homenaxeábano na sua
1terra natal. Na hora da
marte tamén foi a
poesía a su_a derradeira
poet~s,

oespedida, nun funeral
no que, segtJ.indo a sua
vontade expresa, leeron
poemas diferentes
· autores galego_s. Nas
páxin9-S que ·seglien fres
escritores, coñec·ectores

da obra e da persoa de
Diaz Castro, -·
reflexionan
sobre ·a sua. obra e a ·
acollida dos meios de
comunicación á marte
·de Diaz Castro.

LEMBRANZA DE DIAZ CASTRO,
MANUEL MARIA

Coa morte de Xosé María Díaz
Castro os chairegos perdemos
ao noso meirande poeta, os galegas quedamos sen a nosa voz
máis fonda, serena, emocionada
e clásica e, á Poesía, fáltalle un
estraordinario cultivador. A perda non pode ser máis terribel.
Pra que a nosa dór sexa menos
lembramos aqueles versos de
Jorge Manrique:
.que aunque la vida perdió
déxonos harto consuelo
su memoria_
Entre os anos 1909 e 1914 naceron en Galiza catro estraordinarios poetas : Aquilino Iglesia
Alvariño, Álvaro Cunqueiro,
Celso Emilio Ferreiro e Xosé
María Díaz Castro. Calqueira
deles honran unha literatura e a
sua influencia nas nosas letras
foi - € segue a ser- evidente.
Tres son os lugueses e teñen
moito que ver con Mondoñedo
e o seu seminario. Iglesia Alvariño e Díaz Castro aprenderon
humanidades e latinidade -é
dicir : galeguidade- nas aulas
do seminario mindoniense, feíto
que marcou a sua vida e a sua
creación poética. Díaz Castro viviu rnoitos anos en Madrid pro
o seu sentirnento estivo sempre
en Galiza. Decíase de el - € era
certo- que conocía tódalas língoas europeas. incluído o euskera. Este conocemento de idiomas e da poesía neles escrita
mflwu na sua propia obra. Díaz
Castro era un home estraordinanamente culto. A poesía foi, sen
dúbida, inevitabel e escrita por
unha imperiosa necesidade vital. Por eso non é unha obra estensa pro sí intensa como no
caso de Luis Pirnentel. Unha
proba desto, da sua enorme autenticídade, é que non fixo vida
literaria . Por outra banda é ben·
conocida a sua humildade .

A poesía de Díaz Castro está
fortemente enraizada na Terra
Cha e máis concretamente na
bisbarra de Trasparga, capital
Guitiriz . Aportou moitos localismos á lingoa literaria de Galiza.
Partindo da natureza - identificándose co mundo circundant~ e da cultura labrega - €
que os señores críticos non a
trabuquen co que eles chaman
"ruralismo- fixo unha poesía

'~ -SUA AFINIDADE
CON; VIRXÍLlO, SAN
FRANCISCO,
ROSALIA, NORIEGA, FRANCIS -JAMES E RILKE É ·
ASOMBROSA'

que alguén -ñon sabemos a raDesorballando·os prados cómo ~ono
zón- charnou poesía total e
. o Tempo vai de .Parga a Pasteriza.
que nós calificarños de poesía
· Vaise _entérr~do, suco a suco, o Outo·
transéendente. Compre non .esno...
. .
quencer que Díaz Castro é un
Neste Outono maino, orbapoeta da familia de Virxilio, San
ll~do, enterramos con dór no
Francisco, Rosali?. Noriega,
corazón e bágoas nos olios, ao
Igles.ia .A1variño, Francis James
noso amigo Díaz Castro no cee Rilke . A Sl,la afinidade con esmeriteri9 de Sán Xohán de Lates poetas é ·asombrosa e meregostélle. O poeta é xa , pra semce un estudo en profundidade.
pre, terrada Terra Cha, auténti·· · Pese a pr~vedade da· obra do
ca voz estremecida, etemidade
poeta de Os Vilares á sua riquedesta desgraciada Galiza nosa .
za~ a sua profundidade e o séu
_Rematamos esta crónica de
poder. cie suxerencia son enorurxencia facendo unha prntesta
mes. En primeiro lugar, atopapolo xeito insuficiente de como
mos néla un profundí$imo ámor
a prensa editada en Galiza tra- ·
á tena, un p~teísm0 esencial.
tou a dolorosa noticia da morte
En segundo lugar, un ftanciscade Díaz Casro. Algulliios xomais
nismo conmovedor. En terceiro
non a publicaron. O tratam-ehto
lugar, un desaco:ugo esistenci.al
das ·s uas TV foi de ve~goña. ·El
estremecedor e desacougante,
Progreso, o diario da sua piovin- ·
unha afirmaCión na vida e unha
cía, non fixo a menor reseña dos
a~eptación da morté @e pasma
seus funerais e enterro . Algune · sobrecolle. En cuarto lugar,
l;los medios de comunicación diunha relixosidad.e sén igual denxerori que Díaz Castro era pquco
- tro da literatura galega. O s·enticonocido. Pra - eles está claro ·
do relixoso en Díaz Castro é inque sí. Pro abonda con · follear ·
quedante: por unha banda está
· calquera historá . da literatura
dentro da máis pura ortod~a e
galega, a Gran. Enciclopedia Gapor outra é unhá percura angullega ou un libro de testo dos rari,osa do transcendente, unha inpaces de BUP pra saber algo do
saéiabel '.'sede de luz'! pra decilo
noso poeta. Compre dicer uríha
coas suas propia palabras. Ouvez máis que a cUlturá galega
tro aspeito importante da sua
tamén é cultura, e , asumámola
poesía é o s~u profundo sentido.
ou n_o n ·a ·asumamos , silenciéda beléza. Un dos seus versos .
mola ou non a silenciemos, é a
dice: "A . beleza feriurne para
nosa e ahí está.
'sempre."
·
A realidqde- non é a que nos
De toda a obra de Díaz Casqueren facer creer os medios de
tro , feíta cunha mestría foirnal
comunicación domesticados .. A
case insuperabel ~u sen
xente da bisbarra de Trasparga,
· case- hai un poema estraordi,.
nü.ri aito emocionante, acudiu
nario, ao que o autor estaba comasivame.nte a despedir ao seu
menzando a tomarlle zunia. Trápoeta que foi conducido_ á eire-'
tase de Penélope, -unha das
x·a a ombreiros da xente da
grandes composiciós poéticas
exemplar Asociación Cultural
que tratan o tema de Galiza. En
Xérmolos de Guitiriz e ao cedazaseis versos está resumido
menterio por escritores galegas
xenialrnente o misterio do. ser
que seguimos o seu exemplo e
do naso ser. Os tres penúltimos
recollemos o seu facho pra que
versos esplican a perfeición a
Galiza viva .. Porque, a pesar de
vida e a obra de Diaz Castro:
~odo; a luz aínda está ac~sa . D
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OUTRA VEZ PENÉLOPE.
XOSÉ LUIS FRANCO GRANDE
Gahcia en min, meu Deus, pan que me deron,
le1te e cent.eo e sono e lus da aurora!

o.e.
Agora que Díaz Castro se nos
foi penso na(Iuel día , do Santiago dos anos cincuenta e tantos,
en que a "Escolma" de Paco del
Riego nos poñía en contacto
cu!1ha poesía densa , rnoi definida e ben desemellante da que
por entón privaba entre nós . A
emoción daquel momento quedou asinada na miña .concienqia
e na miña memória, de tal xeito
que cando pretendo teflexicin~r
sobre a súa poesía encéndensem'e as luces daquel día, .en Xel, mirez, 15-4º, .iluminado por ima~
xes dun .sol arden do como' un
niño de. loureiros, dunha mañ~

feíta para os olios de Deus e na
que para sem"pre floreceu a pú·dia ... E tamén sí unha irnaxe da
patria galega envolta en sabas
de mil anos , escoitando .e n· son os a chuva, sen andar nin desandar -un paso adiante e outro atrás-, imaxes todas dun
poema onde se. perdía entre estancarnento, inmobilismo e pasividade .
E velaí, pois, a primeira nota
a destacar da poesía de Díaz
Castro: a efícacia expresiva das
imaxes -do que me o~upei
noutra .ocasión. Porque .é mesmo sorprendente a coherencia
·q ue se bota de ver entre a "ars
poética" do noso autor, tal e
- como nóla deixou expresada no
seu poema "Coma Bras·as", e os

resultados a que chega na· súa
obra de creación. Dúas notas suliñariamos 'naquel. poema : o
culto á palabra, que é a que dá
ás ·causas , ó mundo". a existencia plena, tirándoas da realidade
inmediata para unha' realidade ·
máis profunda e transcendente,
absoluta e eterna -como é .a da
cr'eación artística; e, á . par, a
plena identificación éo!f .Galicia
como unidade ou totalidade espiritoal. ·
. .
Reparemos tan só, porque o
espacio non permite agora outra
causa, min único poema do
nasa autor que pode ser. ó .meu
ver, a mellar ilustración desasegunda nota que sinalaba.
Consecuentemente : coa súa
·. "ar~ poética" (aqu~la que D.í az

Castro expresou nuns versos
:ihesquécibles: "AJuinarei con
fachas de palabras/ .. acho herdo - .
m~u. o mundo que me deron' ..
que forman parté dun extraordinario poema), Galicia está suxe-·
rindo sempre a súa presencia
nos po~rnas de Díaz Gastro . Nrugún caso é materia única do
_poema -tal a composiéión "Penélope". Trátase dun dos poemas máis logrados. do noso autor. N:as· catro.estrofas do poema
anda vagando· sempre a mesma _
idea : o esta camento da nasa patria, o noso inmobilismo histórico , a nosa actitude pasiva. Todo
ó poema é unha metáfora (na
que confluen outras metáforas
' qu~ o p0ema contén) desa única
e obsesiva idea. Corno nout~ol:!

casos coñecidos , en canto ós
procedirnentos técnicos de ·q ue
o poeta se vale, os dous primei-.
ros ·versos fannos. entrar de. cheo
n"a materia do poema. ·Aquel-as
notas · -Bstancamento, inmbi- lismo, pasividade-, xa están
presentes neses dous primeiros
versos. No terceiro · semella
abrirse unha. posibilidade; xa
·que a ~speranza "se espergui. za", no dicir do poeta. Mais o
verso seguinte -"aran 9 bois · e
chave"~ suliña unha vez mái:s
aquelas notas a que nos· referimos. A ideé! inmobilista -un
. paso adiante e outro atrás- é ,. ·
~reafirmada unha vez máis. ·
1
Na segunda ·estrofa, ás notas
ditas -·s emella acbegárselle unha
(p~sa á páxiria seguinte)
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co, e todo seglie o ·mesmo qué
no' inicio do pqema. Para mellar
idea nova, case de indiferencia
ante o inmobilismo. Ocorra o
destacaio, este remata _co me9que ocorra, esta terra ehvólvese
mo verso con que se iriiciara.
en "sabas de mil anos" e, con
O que interesa destacar deste
. indif~rencia, .Ponse a ,;escoitar a
poema, ó meu ver, é a ·eficacia
chuva". Non é, dende log0, .
expresiva do poeta, que logra
unha imaxe moi positiva a que
comunicarnos unha viva irnaxe
_se nos comunica. Pero o que
da nasa pasividade resignada
non se pode· é · dul;Jida~ da · súa
por tres procedirnentos eseneficacia expresiva, pois a nota
ciais: por unha banda, recorrin- mol qa chuvia teimosa ,que cae,
do a irnaxes de inmobilidade;
que nos mete ria casa, que noi?
' por ovtra, reiterando con teirna
dá sono e que nos convida a
esas imaxes en cada una das
permanecer envolveitos nas sa,estrofas do poema; en terceiro
bas de mil anos. confire ó poelugar, abrindo ·tímidamente a
ma ·a seu máXimo cumio ·expreesperanza -terceiro verso das _
. sivo respecto das notas xa refeprirñeira estrofa e dous prirneiridas de estancamento, inínobiros da· terceira-; incluso cun
lism0 e pasividade.
cambio de presente para fµturo,
Do tempo presente destas
e aínda, derradeiramente, rematando o poema ' co mesmo verso
dúas estrofás pasa o poet¡;¡ ó futuro ·da · terceira: ábrese entón .
_:_inmobilista-=- ·con que o ini. ciara.
como unha incerta esperanza ó
O resultado é ese clima rnitedicirnos que "traguerán os camiños algún día a xente que lerativo e aínda obsesivo, e onde
varon. Deus é o mesmo". Pe:ro
non podernos botar de. nós un
na estrofa seguinte . .e derrac:;ieicerto fatalismo , entrando dentro
'ra, toma de novo ó tempo ·pre- ·
da rnáis -grave das nasas eivas
c.olectivas , e no que, dalgunha
sen~e. máis cósmico que históri(ven da páxina anterior)

.lento' quE;l no noso poeta acosturna coller q .verso endecasílabo
-a difereacia do normal deste
metro , ben vivo e ·picado dende
·s eu nacernento : "Desorballando os prados e.orna sono/ o tempo vai de Parga a Pasteriza".
etc.
Tr~tase -dun exernplo; é certo,
en que o tema de Galicia·é moi
explícito. Pero sería ben doado
atopar en cada poema seu , implíQita ou explícitamente expresadas, rnoi diversas iffiaxes palas 'que se nos comunica unha
moi oiixinal, profunda e sintética visión de Galicia. Por paradóxico que pareza ~ Galicia, non
ha dúbida, é o país das parado- ·
xas-, a poesía de Díaz Castro
ten en contra µ súa alta calidade, e, entre nós, a crítica acostuma andar. entre pedantes e
analfapetos. A ninguén extrañe,
pois, que unha poesía de tantos
quilates non sone e só en medios reducidos se Ue dispense a
atención e o respeto que merece. E iso, entre nós, non ·é ningunha novidade.
O-

o

'TANTOS QUILATES
NON S.ONE E SÓEN
MEDIOS REDUCIDOS ·
SE LLE DISPENSE A
ATENCIÓN E O
RESPETO QUE
MERECE' .

maneira, nos vernos avencella.dos ó naso ·destinó corno pobo.
O poeta _dá no .alvo do naso corpo colectivo, vai ó corazón do
problema galega e chega ó lardo
vivo da nosa realidade máis ·profunda.
E f.alno tamén -deberos.suliñalo e dicir que foi Bemardino
Graña quen prirneiro se decatou
· deste recurso literario de Díaz
Castro-- axudado polo ritmo

)

• E;leicións · no Consello ·i ·
da Cultura Galega. O pasa- ·
do 5 de Outubro foi -eleito Uxio
Labarta corno a persoa que
susbtitue no Conselló da Cultura
ao falecido Ramón Piñeiro . A
eleición pre~isou de tres votación~. e finalmente saldouse .
cun axustQdo 11 a 10, frente ao
outro candidato apresentado,
·
Luciano Garcia Alén.
.Para o próximo dia 29 está
. prevista a escolla do novo presidente , para o que se perfilan as
candidaturs de Antón Santamarina e de Filgueira Valverde,
non descartándose a aparición
O.un terceiro· candidato de cornprmpiso.
D·

DIAZ CASTRO SEJ\APRE
LOIS DIEGUEZ

Poeta do amor en · labarada,
sempre en loita, anguriado, en
carne viva: "O · verdadeiro a:Ínor
enferra, en neve,/ ara nun mar
de rosas ·suco leve,/ ai pro acadu,lla en sangue" ; poeta do soño ·.
que· xamais se nos ha contar e
· que noutras realidades vitais
descoñecidas mostrará, de se-·
guro,,, claridade: "¡Cruel, cruel,
cruel/ realidade! . ¡Ai laio/ sobre
o es.pombro cftm soño/ que- non
se erguerá ;máis" ; poeta do recordo que tampouco nos dirá, e
que sempre aparece dun xeito
anguriado, un tanto inconcreto,
pero duro e mesmo misterioso :
"¡Diaz Castro perdido no traxeito/ dun tecordo rnoi lQngo,· recolleito/ por un anxo e ' s.alvado/n8.lgún intre de amor desesperado!" . Son, para rnin, as.. claves
máis-atraintes de Díaz Castro e
nas ·que teño que afondar con
releituras nunca acabadas. Claese ..
ves que nos achegan
Deus-horne que tanto o obsesio.. na, á luz, practicamente úñica
e definitiva para el, pois só a
través dela mira as xentes, o
País, o Universo.
Desde 1961 "Nimbos'" apare- ·
ce como un dos libros poéticos
rnáis interesantes da nasa literatura. Isto é recoñecido por tooos. A sua relixiosidade, tomando-a . nunha adxectivación moi '
própria, romana, diria, panteísta
en canto á pátria, é hoxe rnáifi
que nunca erguida 9orno bandeira por aqueles e aquelas que,
como el. a profesan, causa lóxic;:a, por·outra_parte. Ouer isto di~
cercan lonxe· está ·de rnin e canto, non obstante, me atr'a:l precisamente pola forma da sua poe- ·
tización. É, pois, no obxectivo,
xa un grande valor, e · penso
moitas veces se o descoñece-·
mento deste libro "Nimbos" me
fariq. máis pobre. e ·asi é, moito
máis poqre, e posibelrnente menos feHz, porque tamén a felicidade. está. na poesía. Deste carácter individual paso ao colectivo -ao galega e ao univer/"- sal-, e .ainda os menos apaixoados_de Díaz Castro concor-·
darán comigo en que a literatura seria máis p9bre sen el, a galega e. ·polo tanto, a universal. ·
·Apuro esta reflexión porque.
quera chegar a unha conclusión
-por ·certo ben negativa- a
respeito dos· que hoxe cobren os
campos ·dá información . n·e ste
noso País. e dos que moven os
fios ·dos poderes grandes e pequenos. Xosé María Díaz Castro

a

-
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morreu e a sua marte foi praticamente esquecida polos que
acabo de ·citar. · Non pasou asi
cun · tal Ste;fano Gasiraghi, qÜe
encheu páxinas e pantallas até
a fartura . Estoü seguro de que
rnoita xente afirmará que é rnáis
importante esta segunda noticia. Acl~o qu~ no sentido deste
artigo falo de "valores" e non de
"précios", e nesta perspectiva
digo que o . mesmo corazón de
Galiza pode estoupar como un
volcán ante a marte duri aos
~áis grandes valores que a cantau , que a sofreu e que a amou;
e que ese córazón queda irnpa-

· síbel ante a rnorte dun home
alleo, lonxano e branca -po.r fa-

1
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-'PENSO MOITAS
VECES SE O
-D.E
- .S-C-OÑECIMENT
=-=-o=-DE NllvfBOS ME
FARIA MÁIS PROBE
E MENOS FELIZ,
PORQUE TAMÉN A
FELICIDADE ESTÁNA POESIA'

NA MORTE DE XOSE MARIA DIAZ ·CASTRO

E agora buscamos os poemas
que nos volvan a tlia voz,
nimbos éie lus,,
cinza de rosas que ante encheron
de perfume o mundo .. :
e que hmCe están aqui de novo
para que tarnén estexas ti
·corno eles, eternamente.
.
AxudaráD-nós a matar o siléncio e o choro
en -que_se foi vindo a tarde imensa.
A tarde, Xosé Maria,
que ia· ~er tan m:_ande e tan, domada,
e tan feliz . ·
Outono sobe palas tuas rnans
e pon folllilS húmidas
nos teus ollas abertos.
E cabalgamos na .crista do vento
para atopar de novo
o ·suspiro que se che foi
no· derradeiro latexo.
E subirnos á casa dos Vilares
e nas longas ·estáncías
buscamos as sombras e a luz
coas que teciche o tempo de Penélope.
Ollamos o outono agramando suco a suco
con cansp paso de boi,
e alí o atoparnos taÍnén ,
no vento alto e na· casa solitária
con súpeta preséncia de coitelo frío
Meu. naso Xosé Maria,
humilde·, e calado, e grande
corno eEta Terra implacábel que hoxe chora e se espreguiza.
Non, non fales;
durrne o descansa agora .. .
Falaremos rnañá :
cando a primavera. que cantamos
na esperanza
erga para sernpre o teu poema vivo.
na m_orte2de
Cástro
Orbazai,
deDia~
Octubro
de Í990
LOIS DIÉGUEZ

'---~----~
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_ milla'- desas revistas do corazón que hoxe están rnáis na
onda que nunca.
Inqueda-me o que digo porque me decato de como as causas andan ao revés, e como ese
.pobre. movernento criou rnaxins
e pensamentos que masivamente andan ás ardes dos que queren que nos movamos ao revés .
Nliilca eses meios - informativos e de poder- que hoxe actuan na Galiza foron tan alleos á
sua própria realidade, e nunca
desordenaron os feitos de tal
xeito.
Os que ainda ternos algo de
sensibilidadé e seguirnos pensando por nós; os que fuxirnos
da máquina modeladora que forma na cultura de ordenador, estamos cabreados, Xosé María. O
dia do teu enterro estivernos
acompañando-te. E acompañarnos-te porque sempre fuche
humilde, e cantache sen buscar
os fios controladores das editoriais ou do poder, que é o mesmo que dicer que non aplicache
o oportunisrn0 que a tantos delata. "E como cantache! Quizá
por iso, por humilde, por libre,
por galega, só atopache o canto
dos que eran coma ti (non coma
El), e tuche festexado no seu dia
pala base popular que é a que
che deu vida. Ali estivemos tarnén, seguindo a chamada de
"Xerrnolos". E por isa te esque- ceron os maliciosos ignorantes,
e estes que nos machacan todos
os dias a cabeza coas mentiras
e hipocresías que se montaron
sobre o Golfo Pérsico, por poñer
un exemplo.
Por iso . tamén, cando ·se nos
ocorreu pedir unha rua que te
lembrase na tua vila,, Guitiriz,
alguns deses que rexen parte do
seu destino, dixeron alporizados : "E que fixo ese señor pot"
Guitiriz?" . Eu sei que querian
dicir que non !les buscache votos, que non lles pasache a man
polo lombo, qu-e non te metiche
nas suas misérias . Non sal;>en
-:{)U
quizá estexan · ciurne_ntos- que Guitiriz se · coñecerá
no mundo non por eles a su,a
maliciosa ignoráncia. senón por
- ti e poló teu canto·.
IrnpoÍiera-se o sentido cornun
porque os ·humildes ainda estamos interesados. Ainda. E Guitiriz. Galiza e o mundo festexarán-.te polo que nos deche de
.
humano, de liberdade e de saber. E otro ritmo moverá as cou,sas. Por rnoito que lles pese. O

_J
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A actriz Marta Barcala

• Feira do teatro. Unha
prolongada ovación despois da
actuación de Jesus Puente na
última das obras programadas ,
puxo fin á Feira do Teatro. Segundo informa Gonzalo Vilas
os aplausos premiaban a profisionalidade e as tablas do veterano actor, máis que á mediocre
e máis ben tópica obra que servia de soporte ao seu solilóquio.
Pero unha vez celebrada esta
feira teatral, non todo foron salvas nen parabéns. O saloo final
desta Mostra, ainda considerando que a sua existéncia é precisa, non foi positivo en moitos
aspectos. ou cando menos moitos pontos "pareceron susceptíbeis de mellara.
Os programadores culturais
convidados, para quen practicamente estaba dirixido o certame, brillaron, cando menos no
número previsto, pala sua auséncia. Moitas obras contaron
con menos atoro, incluindo todo
tipo de público. que o número
só de programadores acreditados. Caberia perguntarse pala
función destes e até que ponto
moitos viñeron a Compostela a
outra cousa que darse unha volta; ou ben non chegaron a vir
tantos como a organización da
feira ,a nunciou . No que respeita
aos foráneos, só dous asistiron
ás funcións . Tamén é certo que
vários destes animadores ou
programadores queixáronse do
pouco contacto que tiveron coas ·
distintas compañías, asi como
estas o fixeran antes polo roesrno.
Dentro deste mercado, ao que
se ve pouco fluido , houbo grupos que sacaron mellar tallada,
ben sexa pola própría calidade
.da obra arnosada, pala reacción
do público que axudou a promocionala, ou á sua habelenza para
ven derse un pouco entre pasillos, ·que afina! é corno se arranxan estes asuntos e tantos outros.
Outras obras . porén, malamente· conseguiron promocionarse, pois nen sequer chegaron
a representarse por erras e maos
entendidos coa organización á
hora da montaxe . Tameén foi
obxecto de crítica o feíto de non
se representar rnáis ca unha
obra do CDG, "Historia de Neera" de Roberto S8.lgu~iro, que
,tivo unha fria acollida .
O
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que dá pouco peso ao cárnbio
necesário a realizar polos que
foron ouvintes e agora poden
ser leitores. E propón tan "amabelniente" §uxeréncias oper9ti- ·
vas que. o clero; ao 'que se CÍirixen maiormente, seguiu sen tornar. decisións menos os ciue as
tomaban sen tales matizaciéms
e. que só querían o seu apoio.
En todo caso, nun estudo diade AraillCo Iglésias
crónico . dos documentos da
Igrexa galega, ºl? textos de
Mons . Arameo supón un avance
Son duas as obras publicadas
cua.4.tativo imenso. Un dos seus
de Mons. Arameo de carácter
predecesores, no s . XVI, A de
teolóxico e progÍamáticdil, "Na
Guevara: deixou igualmente lilinguaxe eclesiástica" e "Escriterati..ua teolóxico-pastoral. Se
tos pastarais".
colocamos cada obseíVación da
A prirneira reunia unha man
realidade dos dous bispos unha
chea de ensaios ; era bilingüe;
ao lado da outra, ternos . que .
acercábase a "unhas memórias"
aceitar a distáncia estimativa .
de M. Anxo Arameo, bispo de
maior que a dos catro séculas . Modoñedo . Esta é monolingüe
· Frente ao autoritarismo cons-vertida polo au.tor pu xa pritante do XVI, está o diálogo ofe,mitivamente redactada en galerecido e suplicado; frente ao rega--:, está-·encadrada sistematichazo da éultura que ~aquela se ·
camente; ·ademais dá, ·no índice
fuco, hai o apréc~o . respeito· músistemático, referéncias a restilo entre a cidade .e a lgrexa,
tantes escritos homologábeis
etc. Pero nen todos os bispos da
aos agora publicados.
Galiza actuais · pensan · como
Mons . AraIDCo foi profesor do
Mons. AraIDCo, nen menos ope~
serninário teolóxico de Ourense
ran . Tamén hoxe, e principalreitor e bispo. Á vez, escrebe~
mente en Mondoñedo, un bispo
frecuentemente na prensa ennon galega se-enfronta con cansaios relixiosos. Esta obra non ·
to aquí somos e pensanios .
abranxe todo o elenco . ensaístiEsta obra comprende XIV caco do seu pensamento;. redúcepítulos. Do III ao V11 brilla opense ...ao postconcilio. Danos asi
samento teolc?xico. Nos seguinunha síntese harmónica, comtes hai un intento ·de análise da
pacta, coerente, ·ctunha pequena ,.. realidade e de diálogo é incultuevolución, con escasos flecos . a
ración ... O X aborda un· tema en
anteriores épocas e -a posteriodebate actual, a ·relación entre
res. A importáncia destes encidade e relixión· coa preséncia
saios está na sua "modemidada aútoridade civil no culto
de" , no seu "vaticanismo:·, ·na
corno representante do pavo.
asimilación do Vaticano II e no :
AraIDCo soslaia- a aporia dunhas
intento de operativizal9 na pra_autoridacres "laicas" que ~uxe da Igrexa galega . Se o valor
·men representación confesional.
está nisG, tatnén a debilidade:
Pero ::::esolve sensatamente as
formula con. tal moderación as
relacións entre sociedade civil e
liñas teolóxicas do YatiCé?-flO II
as comunidades rE?lixiosas.

Escri.tas teolóxí.cos

Antón Femández

Alberto Vilanova, Buenos Aires,
1966, 11 volume) .
Agora, a Editorial Galaxia tira
do prelo unha obra de Antón
Femández Pérez, unha novela,
Terra Coutada(l). que por mor
da censura non viu lume no seu
momento. Se ternos en canta
que o limiar de Otero Pedrayo é
do outono de 1968, os anos que
separan a posível redacción da
sua publicaci6n §On, como mínimo, vintedeous.
Terra Coutada é, ante todo,
unha novela biográfica. A maior
parte dos- dados que nela se
dan, están tirados das vivéncias
do seu autor. A novela comeza
narrando a adxudicación dun
prémio literário a un autor que
oon enviara á novela a concurso Un amigo do premiado vai
recebar o galardón, pois o escritor está loitando entre a vida e
a morte, non se sabe por que,
non se sabe quen enviou a novela a concurso se o seu autor
di que nunca tivera intención
de enVJar nada seu a tal prérruo.
E o amigo do autor comeza a
narralo todo. Desde o momento
en que coñece ao novelista, Ramón Cudeiro, alá , en Ourense,
nos anos trinta, cando escrevia
no Heraldo de Galicia e pertenecia ás mocidades galeguistas.
Percorre os anos da República
até o estoupido da guerra civil
narrando as vicisitudes de Cudeiro : b on amigo, bon escritor,
un alma bendita. Os seus amores : malditos, namórase da filla
dun "indiano" . O seu enfrentamento político co secretário dar
vila, onde mora seu tío crego,
que se di marxista. e é fascista.
E estoupa o alzarnento . Cudeiro,
por culpa do secretario, ten , de
fuxir. Vai a Portugal. Ali eséoncle-se. E encontra ao narrador. E
·a outros amigos. E suceden-se
toda · unha série de feitos que
van desde o melodramático até
o aventureiro. Con todo, a Cudeiro, case . todo lle sai ben .
Logo de vários acontecirnentos
no Norte de Portugat, vai a Lis- ·
boa, e ali chega a triunfar cómo
articulista. Aqui ta'rnén se suceden cenas melodramáticas. Por
problemas, vai-se ao Brasil (o
cónsul español en Porto conseguira-llé un documento coa nacionaUdade brasileira). E ali vol- ·
ta a es creyer, pe~o ten problemas de éonciéncia. E vai-se a
ArxentiÍJ.a; e dedica-se aos negócios, e a escrever. E tln día,
reparada a i~ustiza . que fixera
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Renovación e
continuidade ·

Unha novela
falida

Antón Femández Pérez, un per- ·
feito descoñecido dentro do panorama actual das '1etras galegas, comezara . a escrever nos
anos anteriores á guerra civil.
Daquelas dera-se a coñecer co
seudónimo de "F. de Rabal" nas
páxinas do Heraldo de Galiéia,
de Ourense, e de La Zarpa , da
mesma cidade. Emigrou no
1936 e unha vez radicado na Ar- ·
xentina, ali conseguiu unha série de triunfos no campo dos
concursos literários, senda o
máis importante de todos eles o
que en 1947 lle concedeu a Asociación Interamedcana de escdtores pala novela Don Rosendo
de Amarán (dados tirados de

ABOU.DIU ·

·

A guerra e as suas secuelas tefien alnda unha conta pendente na literatura
galega.
·
"

con el o réxime franquista (dedos nomes dos cWes prefiro rion
clarara-q comunista e fora depulembrarme~ (subliño eu, xgg). D
rado como mestre), toma ao.
país. E ali ... Non vou dicer o fiXGG
nal, isa queda para o leitor.
1) Terra Coutada. Galaxia-Narrativa,
A novela peca de autobiogranº 18. Editorial Galaxia. Vigo , 1990. 320
páx. 1.700 pta.
fisrno, tras a figura de Ramón
Cudeiro, o leitor está a ver o autor, mais non seria ese o problema rnaior. O maior problema co
que se enfrenta a novela é que
o autor non sabe superar a vella
novela autobiográfica, e todo
queda en sentimentalismo de
diletante. As martes, os pasamentos, o horror da guerra, en
contra do que intenta o autor
(que intervén a cada paso), quedan sempre en segundo plano,
difuminados. O que canta son
as vicisitudes do protagonista.
· Terra Coutada é unha novela
falipa . Falida pola falta de ambición do autor, que olla aos personaxes desde unha perspectiva roussionista de segunda
man. Os ódios dos personaxes,
dentro da traxédia ~ colectiva ,
quedan · individualizados (ou,
cando máis, tribalizados). A
guerra civil é un fondo que non
está presente, apesar dos propósitos do autor. A guerra civil,
nesta novela, é un decorado
.·;:.D·_
onde se desenvolve un "mela"
no roáis puro estilo hollywoodiense, ou , se se quer, folleti,. -·
nesco : o final consolativo des.r-JK~t;I.
pois das mil e unha peripécias .
I•
• : 'l • . . Contado, foi unha pena que a
..
novela non pudese aparecer
..
cando o intentou a editorial;
non porque a sua prosa viñese
a cambiar nada dentro da literatura galega (a· prosa da novela é
ben pobre, pois o autor non
sabe tirar-lle todos os recursos
á linguaxe plana que usa), seF.
u
nón porque polo tema que trata,
tal vez hoxe tivésemos algunha
novela interesante sobre a guerra civil escrita no noso idioma.
Mais ... benvida sexa esta· Terra
Coutada, polo menos ven demostrar que a censura pode
castrar toda unha série de ternas que faltan na nosa novelistica; ainda que, pense-se o que
se pense .. tamén dernostra, a
publicación desta novela, que a
.calidade narrativa dunha obra
está por riba das coaccións· dos
censores. A censura estrago u
,temas fortes (sic) na narrativa ·
galega (e , na poesia ; deixamos
de banda o ensaio político-social por razón evidentes), rnais
a calidade non podía · estragala,
e aí están os casos Cunqueiro ,
Fole ou Blanco Amor. -1
Unha última palavra. Trata-se
da normativa utilizada : a todas
luces o texto foi co.rrexido, tanto
o do autor corno o do limiar de
Otero Pedrayo , pois nengun
desies dous escreveria "mar illa", con be; e vemos dificil qu
un escritor galeg6 q e cornez u
a ese.rever nos anos trint , e
coñece o portugués, dé fra.s eis
corno-: "un frade con sotana e
dous normalistas ep.viciados,
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Crítica
denúncia de
nós
As cartas de Alou
Por fin; diante de tanto cararrielo ador~ecedor que 'en fo~ma de
celuloide pretende ..conxelar,
cando ·non en~errar para sempre, o sentido crítico e de denúncia que ten que ter o ciné. é ,
de a:graaecer ·que Montxó Armendáriz, fuxindo conscentemente ~e-sta · corrente maioritária do cine español de hoxe ,. volva 'reconciliarnos con esa longa
tradición, ás veces · esquencida,
. que considera
cine como
' algo máis que .un simples divertimento inócuo afastado da ·rea-·
lidade. O autor de .As cartas ~
· Alou fai sua aquela máxima do
. Cena de As cartas de Alou
mestre xordo de Calánda,. que
afirmaba ·que ]o cine) "é. un
arma . mortífer.a e perigosa se a
mo subordinado ·ao contido final
mañexa un espírito ceibe" . E
do discurso, un contido final
esa perigosidade parte dunhas
{we ten na denúncia da-? condi. intenciÓns que, no caso do cicións de vida duns indivíduos
neasta base.o apostan por rachar
que están a cotio a carón de
cos é:amiños que levan ao cine
nós, a sua veta máis precisa de
á marte por inanición.
inspiración.
,
O capítulo XII trata de algo
Du se entende o cine corno
O capítulo da interpretación é
moi querido por Mons. AraiJ.xo,
médio capaz de comunicar sen· interesante non só polo correcto
Galiza. Neste aspecto é valente
sacións e
mesmo tempo de
do traballo dos .actores profisioe a'Udaz : a tribu e á falta de resprovócar reflexións ou se vai
nais senón tamén polo enorme
peito cori. Galiza o nomeamento
transformar, esfase transforestarzo. que SlJ.PUXo traballar cos ·
. de füspos non galegas. Aienta
mandó ao compás dos .novas
- protagonistas reais da história
teoloxia da liberación como saltempos, nun mósntruo manipu(irnigrantes) e convertilos en ac.vación global desde o econórriilado c;:apaz, non só de repetir es·tores facendo eles própios os
co ata a profundidade total do
quemas e reproducir ideas doseus personaxes da vida. Pelícuser humano.
. ·
minantes, senón tamén escler.ola irnportq.nte, ' gañadora da últiPor.fin, Arauxo formula .un entizado pala sua própria vulg<;rrima Concha de' Ouro do Festival
saio de teoloxia ecolóxica; ta- · dade e mecánica de consumo;
· de Donosti, "As cartas de Alou",
mén aqui é atrevido . Inda que
e incapaz pqr sempre de berrar
lérnbranos finalmente que o Terrexeite a interpretación de texco'ntra as irixustíciá.s e propoñer
ceiro Mundo está entre nós e
tos da Biblia que sanan a anti-::
discusións que movan á disculémbranos ta.méri que o verdaecolóxicos, sabe que tafnpouco
sión persoal e colecti'."a:·
deiro senso do cine é ser notário
unha leitura xustaposta doutros
da realidade e contribuir á sua
Desde
lago
o
que·noh-falta
no
fav9rábeis á ecoloxia, son o sufi~
transformación.
O'
filrrie
é
a
denúncia
e
a
crítica
da
ciente neste momento. Hai, ao
. C.E LsO LÓPEZ PAZOS
nasa cotidianidade. Saindo. fóra
longo da história da Igrexa, cerde Euskadi, o upiverso espacial
tos grupos que se caracterizaron
que dera vida a ."'Tasio" · e "27
pala S'l:la praxe depredadora e
horas", as suas duqs anteriores
outros pala sua ecolóxica. Franpelículas, Arrnendáriz fai a.qui
cisco de Asis é a .maior proba
unha
· radiografía demoledora,
<lestes. Polo tanto, cristiáns e
realista e · terna, sobre a situanon. cristiáns debemos asuffiir
ción de superexplotación e marunha nova forma de estar na naxinalidade po!a que atravesan
tureza .para salvar os perigos de
os irnigrantes africanos que
· destrución: "A utopía progresisacuden a España á procura do
ta, q:ue desde hai dous séculas
.,
pan.
.
-.
emborracha o pensarnento .ociA aculturación e e!{J)lotación,
dental, cada dia se identifica .
o racismo e a incmprensión, o
máis cunhas metas de oide
abandono e a persecución son
cuantitativa e menos cunha
adxectivos que Armendáriz ca- arde cuáhtativa. Das conquistas
loca nos títuios de crédito invisíno campo da liberdade e da
.
beis . que pendÚran· das nasas
conciencia pasouse ó dominio
conciéncias mentres transcurre.
cada vez máis terreo da n?ture~eposicións
·
-evolue
e remata o filme, adxecza. O último paso deuse ·cara a
tivos. que, por outra banda, só
abundancia de bens. da multi~
os insensíbeis ou dominados,
·plicación das necesidades e da
agachan no compartimento da
A noya programacíón da TVG
coriseguinte escalada do cónsuamnésia tranquilizadora:. _
xa botou a andar. En realidade
mo.
Armendáriz estrutura a sua · o das novas programacións tele· O "e.vanxelio" desta nova relipelícula con sabedoriq. e fai do
visivas anuáis, que todas as texión consumista só coñece
das cartas un elemento
recúrso
levisións anúncia.n con outonal
unha benaventuranza: benavende ·avance na dramatúrxia e na
pontualidade, soe aportar escaturado aquel que ten, que po-·
narración. Ca seu erñ.prego é"osas
navidades á pGstre, ás que
sue. Agora ben, na sociedade
bre dous obxectivos: por unha - un sé afai de contado. Que se
do benesta.( as necesidades pribanda mostra a evoluci(m intecaras novas nos informativos,
. marias están hipertrofiadas, de
rior da personaxe -:ría realidade
que se novas carátulas dos' ·
tal maneira que nunca se chega
un escaolista nativo de Ghana,
meios: que se programas 11ovos ·
á sua....plena satisfacción".
imigrante en terra hostil, que
con fórmulas vellas, mi q progra.
O autor acaba pedindo ·6 destraballa na rua e malvive nas cima concurso "definitivo", que
rhascaramento do. crecirnento
dades; .e por outra o desenrolo
xa non· haberá quen ature -con
cuantitativo e a defensa do crecr9nolóxicó e temporal do relato.
. ~artecabo dunhas -sema~
cirnento do espírito das benaA factilla do film é correcta, 'emnas.
venturan'zas; unha ética ecolópregando sempre . un · estilo
Un dos espácios estelares, no-xica .na que· os cristiáns poden
atractivo, directo e claro, cerca-..
vidoso en cánto a que o seu pre- ·
aterecer solucións.
D
· no ao ,documental en ocasións.
sentadar, coñecido no ·a mberite
FRANCISCO CARBALLO
onde o résto dos elementos pas·periodístico, debuta <liante das
(1) Araujo, Miguel Anxo, Escritos pastó- . , tos en xogo, fotogr;;i.fia, montaxe
cámaras, e En Titulares. Carrais, Ed. do Castro,. A Coruña, 1990, pp.
ou música, teñen un protagonis472 .
.
.
.
los Luis Rodríguez, abandoa a
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Nova
progr?ffiac1on
de _Outuno

sua atalaia xomalistica, que semellara a sucesión natural e modernizada da que tivera Augusto Assía, e emprende esta singladura televisiva levando un
programa de actualidade xornalística, coma o seu título di. O
tal Carlos Luis desenvólvese con
soltura e seguridade ante a cámara, e tenta transmitir, para o
que non lle fai falla habilidade,
e mesma sensación de obxectividade informativa que pretendia nas suas colunas do xornal.
Rodríguez é hábil para dar esa
impresión de cobrir todos os
pontos de vi.Sta sobre · unha
cuestión, ainda que psabemos
pala sua traxectória na prensa
que o maniqueísmo non é práctica inabitual no agora presenta- ·
dar.
O outro dia foi entrevistado
Paco Vázquez, disque bori amigo en tempos do entrevistador.
e lago houbo un debate entre o
"eucaliptófilo" Pedro Árias, o ecoloxista Carlos Val es e o profesor
Bermejo. Árias parecia moi
preocupado por relatar a sua
condición c;le "loitador pala ecoloxia" de toda a vida. Non nos
extraña tanta insisténcia, ante
os peculiares argumentos ecolóxicos que argüiu.
No médio destas entrevistas
ou debates, insértanse os que
queren ser (semella norma ine- ·
ludíbel xa en calquer c~nle que

·De Carlos Luis ás
· ráncias

¡
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Carlos Luis Rodríguez

se précie ter esta bonecada), os
"spitting irnage" de por aquí.
Ou o presuposto é escaso, ou
é o afán protagónico do presentador (do de goma-espuma ou o
de carne e óso: aseméllase demáis), ainda que debe ser, nos
tememos, a prirneira a causa de
que o boneco se repita en distintas funcións . Polo demais trátese dun humor casposo, no que
a falla de médios, e tamén de
imaxinación, fan incorrer no
desternillante truco das imaxes
cinematográficas cunha "voz
(inaxeitada) en off' cambeada.
Truco que, ao parecer, xa utilizaban algunhas televisións do
Paleolítico Medio. Non fallou
nestes "gags" a modo de noticieiro o meterse con Ba.rreiro, de
xeito un tanto chabacano por
certo.
Unha agradábel novidade que
é o menos novo de todas elas: a
reposición de "Os intocables" . A
vella série protagonizada por
Rober Stack non ten sabor a
ráncio senón "o das causas ben
feitas" que diría un "spot" publicitário. Algo debe pasar cando
en todos os canles andan repetindo as séries que viamos de
pequenos (dependendo da idade de quen lea, claro); a TVG
con esta, Batman ou Star Treck,
todas elas moi de agradecer :
Antena 3 con Bonanza, etc ..
Que sigan coa racha.
EJxa pastos, podian emprendela coas reposicións de debu xos animados. Na TVE ainda
botan algun Wamer Brothers de
vez en cando. tamén a TVG ainda que xeneralrnente dunha
época xa menos fértil en imax;inación. Pero o que son as séries-estrela, son as máis delas
non só de pésima calidade senón francamente espantosas e
até algunhas de pesadelo. O outro dia, cambeando xa dunha
cadea a outra na tranquila hora ·
' da sobremesa, podia un a.toparse . con dinosáurios faladores e
ataviados con . ridículos traxes
espaciais, ou con esas mongoloides tartarugas-ninja, concebidas baD<o o efeito, supernos,
dalgunha droga adulterada ou
nunha sobredose de clarete peleón; cambeando mais unha
vez ainda alcancei a ver unhas
froitas antropomorfas.. cal "naránjitos" resucit¡;idos, antes de
cair n:un coma máis profundo
que o que lle espera á Inosensia
un -día destes.
·
O
G. VILAS
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Noemi Pérez Axil.da analisa as relaciónS do Centro Renovación de Ponteareas

A s61idariedade •da emigración coa·República
estudada por unha historiadora filxE;n).tino-galega
· oferecendo o seu copcurso moral e material. Tamén peden aos
sóeios do Centro que acerquen
direcións de xente disposta a
secundar esta idea.
Nunha das cartas enviadas,.
ao sinalar a necesidade de contar con locais próprios e o bne- .
roso da sua adquisi:ción suxiren
que, " ... os elementos fieis á causa esquerdista ~e vaian infiltrando nas arcaica¡;¡ sociedades
agrárias para desaloxar dos postas directrices aos reaccionários, nemigos do progreso e
em,ancipación dd pavo traballador". Neste mesmo sentido , a
última comisión directiva de La
Antorcha -unha a~páciÓn de
emigrantes da paÚóquia_ de
-Cristiñade-- ao se incorporar ao
Centro e donáI os seus bens retén 3.000 -pesos para construir
en Cristiñade unha Casa do
Pavo".

•x.c.
A história do
comportamento e as
reaccións da comunidade
galega emigrante na
Arxentina a raiz do golpe
militar do 18 de Xullo do
1936 apenas están
estudados . Noemi Pérez
Axilda, licenciada en
História Contemporánea
pola Universidade de
Barcelona e residente en
Buenos Aires, ten
abordado o. estudo destas
reaccións a meio do
estudo dos fondos da
Federación de
Asociacións Galegas .
N oemi Pérez forma parte~
xunto con Rosa Puente e
outros investigadores,
dun grupo de estudo e
análise sobre a
emnigración galega na
Arxentina.
O centro de investigación de
Noemi Pérez Axilda céntrase
nna correspondéncia do Centro
Renovación de Ponteareas, o arquivo da Federación de Sociedades Galegas, as notas das
reunións da executiva, as actas
das asambleas e os órgaos de
prensa da Federación, "Acción
Gallega" (quincenário que comeza a publicarse no 1936) e
"Galicia" (semanário editado do
1937 ao 1939).
"Durante a
guerra civil española, a vida do
Centro Renovación de Ponteareas, como a doutras sociedades
que integrabana Federación, xirou en tomo á axuda á España
republicana. Foi a actividade
ab~orbente daqueles anos signados polo fervor colectivo e o
desplegue da solidariedade.
Asi corno na Galiza os socialistas se viren desbordados polo
levantarnento do exército, en
Buenos Aires os homes do Centro foron tarnén, tornados por
sorpresa Evidentemente non
agardaban un alzarnento militar,
ou mellar dita non contaban co
seu trunfo parcial que derivaria
en guerra civil, nen co desenlace que envolveu á terra galega
en brutal represión. Polo tanto
non estaban preparados para
afrontar esta situación. De ai
que Xullo do 1936, os atopara
encarniñados cara á sua meta
habitual, na procura do afortalamento da organización popular
qmltiplicando as casas do pavo
nas aldeas . Foi preciso reacomodarse rapídarnente e volcar
todas as enerxias no esforzo por
gañar a guerra .
A circulación de notícias entre as duas zonas enfrentadas,
facendo vértice en ·Buenos Aires
estanos indicando a fluidez da
comunicación que o Centro soubo manter coa terra de orbce
através de familiares e compañeiros de partido.
A ,discusión sobre a conveniéncia de realizar festivais . e
pie- nics para recabar axuda reflexa diferéncias tácticas : as sociedades. que se apuñan, apos-tabari ao incremento 'das contribucións permanentes como método principal alegando a popularidade da causa republicana
na Arxentina. Pala sua banda,
:quen eran partidários das fuicia~
tivas máis amplas seguramente
.contemplaban obxectivos máis

Comunicación
dramática -

lmaxe da solldarledade da emigración galega coa República.

R~lllda

de alimentos en Buenos Aires.

sección ferninina do comité de
vastos que a recoleción .de fonaxuda. Esta auséncia de mulledos. Os festivais e pic-nics daban lugar a µnha íntensa labor , ies contrasta coa participación
delas en España, sobretodo na
de propaganda que permitía gazona republicana, motivada pala
ñar novas aderentes; a organiforza dos feítos. O papel protazación extendia o seu rádio de
gónico que desempeñan as muacción acadando ás familias e
lleres na vida da retaguárdia, e
facilitando o estreitarnento de
ainda a incorporación de moitas
vencellos e a xeneración de nodelas ao exército en calidade de
vas iniciativas que realimentamilicianas, fálaños dunha ruptuban o movimento de solidariera do rol tradicional ferninino.
dade.
Os rnembros do Centro eran
conscentes de que a unión lles
deparaba forza. Por iso a sua
participación na Federnción, a
unificación das atomizadas so' CoNECEDORES DO
ciedades parroquiais no Centro
PAPEL
Renovación de Ponteareas, segundo o municipio que as com. FUNDAMENTAL DA
prendia. A guerra levoti a trasPRENSA NA
pasar esta fronteira cara unha
DIFUSIÓ_N_D_A_S_ __
integración meirande, ao formarse a comisión mixta pro-fesIDEAS, MÓSTRANSE
tivais e ao se fusionar o comité
de axuda de Renovación do de
Salvaterra de Miño , unións que
SOSTEDORES DO
significaron unha colaboración
SEMANÁRIO
intersocietária de concellos viciGAUCIA, E
ños.
Coñecedores do papel fundaTEIM:OSOS GARDAS
mental da prensa na difusión ·
DO USO QUE SE F Al
das ideas , móstranse firmes sosDAS SUAS PÁXINAS1
tedores do "Galicia", e teimosos
do uso que se fai das suas páxinas. Renovación acata disciplinadamente a indicación da direción do xomal de enviar comuEste feíto é coñecido e destacanicacións concisas para poder
do polos mesmos sópios de Redispar de máis espácio a pral da
novación . Na asamblea do 2 de
causa republicana. As suas no- .
Agosto ddo 1936 renden hometas son sintéticas e tamén espanaxe ·"aos valentes· camaradas
~iadas, pois non publican en tode ambÓs sexos que en España
dos os números . Ainda o Centro
defenden a República dos trabachega a manifestar o seu desalladores". De rnaneira que a falla .
grado pala publicación de anún· de actuación femirÍina no Cencios de enlaces relixiosos, nas
tro, máis alá de que teña habido
crónicas da:lgunhas sociedades,
· numerosa presénCia de rnullementres que se omitia unha in·r.es, e seguramente colaboración
formación referida á campaña
nos festivais, tal como o in,d ican
de solidariedade coa República.
os balances (as entradas desglosábanse en damas ~ cabaleiros
Preséncia das. rnulléres
por ter distinto précio) denota o
forte peso que conservan os ro-·
A militáncia dó Centro aparece
les familiares tradicionais entre
. como estrictamente ·rnascúlina.
· estes federados e as suas rrilllleAs sócias son poucas e non se
res.
logra a oonformación dunha

e

FIRMES

Renovación apreséntasenos
como unha sociedade pequena
e activa, cuxos intereses, con8centes da sua condición de .emigrados e de traballadores, wman decidido partido pola defensa repubÍicana. Esta resolu- .
ción encadénase co compromiso solidário qµe mantiveron nos _
tempos de paz coa sua teira e
os seus paisanos. Antes tendo
como rrieta a construcción de
escalas. bibliotecas, pontes, ca-·
sas do pavo, etc .. . para a suá
comunidade galega, e agora
brEilgando· polo trunfo ~epublica
no. Esta liña de acción_aséntase
na comprensión da sua própria
calidade ·de emigrados , e}cpulsados cara América -pala falla de
oportunidades e as inxustícias
dominantes na sua terra; e na
compenetración, a meio dos lazos sostidos con familiares , anrigos. e éompañeiros de militáncia, coa situacipn presente da
Galiza que acaba de obter o seu
Estatuto de Autonomía. Partindo, , entón, desas t:ondicións
concretas de vida, perceben
qu~ O· trunfo de Franco significa, ·
por unha banda, perpetuar as
arcaicas estruturas que xeran a
penosá sangria da emigración e,
pola outra o cerre da posibilidade do cámbio que· desexan para
Galiza" .

Casas do Povo
O ~encello do Centro Renova. dón de Ponteareas coas ideas
socialistas é claro en toda a do_cumentación manexada por
Noerni Pérez Axilda. Asi dá ·canta dun proxecto de axuda á forrna~i0n de agrupactóns deste
signo ideolóxico na sua terra na-.
tal: "No mes de Xullo do 36 Renovación atópase abocada á tarea de contribuir á organización
de agrupacións socialistas nas
aldeas da comarca. Con este fin
enví~nf?e cartas á Galiza (exis~en tres ·cópias) comentando a
iniciativa, solicitando dados
para poder contactar con ele~ .
mentas afins noutras aldeas, e

O estado das comunicac1ons
coa Galiza a partir do 18 de Xu"
llo do 1936 dificultouse e produciuse en condicións de clandestinidade. Á distáncia oceánica
sumábase a represión e control
das forzas sublevadas. O traballo de Noemi Péréz &ruda recolle unha significativa mostra .
desta situación: "Contarnos
cunha dramática resposta. anónima datada o 17 de Agosto-do
1936 [referida á construción da
Casa do Pavo de Cristiñade] . O
seu autor acusa recibo da carta,
acorda cos · termos da mesma
· per~ .aclara que non é 'a momen- '
to oportuno. A seguir orinda un
panorama detallado da represión na Galiza, mencionando fusilados, presos e fuxidos. Entre
._ estes últimos atopámos a Ro-·
mán de Fomelos (outro dos destinatários das Gartas) e a Troncoso (un deputado que setá du-rante toda a guerra civil interlocutor do Centro Renovación
desde Valencia, Barcelona e finalmente ·Fráncia). O remitente ·
rion asina por razóns de segurid&de, pero fai valer a sua identidade aclarando que un paisano
residente en Bos Aires poderá
' recoñecer a sua letra, e despídase "até a vista posibelinente". A
carta .ten un apelido (Ledo), engadido posteriormente á marxe ~ .
Quizais se trate de José Ledo,
un arxentino de otjxe galega
que tras cair preso conseguiu
voltar ao seu país de nacimen~
to".
· Máis .adiante, e sobre-o mesmo terna da circulación de.información o traballo conclue: "Nun
primeiro momento serán os ga. ._ legos- fuxidos os que suministrarán notícias da terríbel represión
na Galiza coas secuelas de viuvas, orfos e miséria. Despois serán os galegas de Bos Aires os·
'que podan tiansrnitir algun
dado da frente republicana a
mei9 das. cartas recibidas e do
expresado directamente polos
exiliados que van chegando.
Noticias que, publicadas na
sección que ten o . centro no
"Galicia;'
infórrnannos . por
exemplo, "...foron encarceradc,s
os viciños de Nogueira, Indalécio Martínez, de 70 anos, Perfecto .Pérez de 60 anos, e Gumersindo Femández de 56
anos ... " ·e "... faleceu na frente
de Teruelo xoven Juan José Rivera Ucha; viciño d€ Urcelá . de
Abaixo . (Moreira), outra vítirna
inocente do fáscio, porque o levaron po~a forza" .
O
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.MARIA MARIÑ"O, NOIESA DO CAUREL. DINAMITEIRA DA FALA
MIRO .VILLAR

Con este encabezarnento, que
xa usou Uxio Novoneira nas páxinas deste sernanárid11 ; saudatnos de maneira grata a aparición neste primeiro ano·. da. década dos noventa do livro de homenaxe a Maria Máriño Carou
onde se_ inclue unha recollida
dos versos_do seu poemário inédito "Verba · que comenza"-, ·que
é asemáde o epígrafe deste vo-:
lume. (2) Todos/as nós estarnos
de noraboa pala iniciativa do .
concello de Noia, ese labor do
escritor e taberneiro Antón Avilés de Taramancos :e a sua equipa de traballo, que pe~ite a recuperación de testemuñas líricas ás que doutra rnaneira non
poderiamos ch~gar as xeracións
de hoxe. Oxalá que outras insti- ·
tucións . predicasen tamén co
exernplo; ven-se-me agora á
rnemória unlia solicitude que se
lle fixo ao concello de Muxia · les na capa, fotografias da escri. tóra na rnocidade, da vi.la de
para que se .x estionase unha reNoia a prirneiros de séCulo, de
edición de textos do vate costeiParada do Caurel e da sua casaro Gonzalo LÓpez Abe.nte, sen
escola, morada durante os vinte
resposta adecuada . polo de
anos que pasou na serra, dende
hoxe. Saiban pois os concellei1947 até· 1967, . cando rnorreu
r9s que governan a vila do Baracosada pala leucérnia. Tamén
banza do agradecirnento que se
é de salientar o manuscrito do
lles deve polO benfazer da edipoema . que comeza co verso
ción.
"Son a suma total". con letra
Cos vintesete poemas de
coiélada e trazos dÓcernente
"Verba que comenza" tainén se
irregulares.
publica un estúdio da profesora
aquí che deixo neste branca papel ·trillaCarmen Blanco intituiado "A fido, neste percuro das horas. ..
•
gura literária de Maria Matiño
(...) desd'onde as .miñas verbas che
Cé;l!oll" que, en quinze páxinas,
Il}agoan
fai unha aportación xenerosa ao
coñecimento dos dados que ·s e
Deste xeito Maria Mariño Caposuen desta noiesa do Caurel,
rou fai o descobrimento do seu
onqe sabernos de detalles biocarpo literário no que irnos pegráficos contraditórios corno _a
netrando co transcorrer das pádata do seu nascirnento que qs- . xinas até coñecer por inteiro
cila entre 1907-19W. anédotas
aqueles sentimentos que exteda, rnocidade, a sua irnaxe físirioriza e mesmo aqueles outros
ca, o estatus de escritora, o seu
que disiLpula através dunha disafastarnento da cultura oficial e
locación da linguaxe. Versos·
nomeadamente a influéncia de
como "Meu- sóo ·afogado xa non
Rosalia e Novoneira.
xoa" nos que fai do.idioma unha
A seguir reproduce-se o próferramenta persoal serviron de
logo de Otero Pedraio a "Palabra
argumento a -Ferrin para fazer
no Ternpo"(3l do que salientarnos . unha Comparanza con Vallejo e
este breve apontamento: "Maria
Neruda, "os priineiros en alterar
Mariño pensou, cecais, si co
en poesía o sistema do jdiorna
seu exempro e palabras poidera
castelán". Decerto esa adulteraguiar leentes e ouvintes cara as
ción ven ser o prinleiro e último
curnes do Caurel que levamos
atranco co -que atopamos na
dentro.J! . Lago comentos de •Feobra ·da "noiesa do Caurel, Diné.~
rrin,. de Umbral, de Fole e tamén
rniteira da Fala", expresión que
de González Garcés entre outros
acuñara Novoneira cando dixo
completan unha série de fragdela que "Mária Mpriño Carou
mentos de criticas. A escrita
prerhe, rompe , comba, bate a
xunta un .poema de. homenaxe
sintaxis convenció;nal (... ) quizaGl.a autoría de Antón Avilés que
veis sabedora de que a verdase intitula· "O veleiro Maria Madeira esencia do noso idioma é riño naufraga nos montes do
a libertada" . dando amparo ªº
Gaurel".
seu recurso de procurar roturas
A carón destes textos, debulinguísticas intencioQads e mesxos de Reirnundo Patiño, un demo violentas.

-verba que comenzaTi que sabes de onde viñeil/
ti que sabes be,n quen son
· ti qué ves por. onde ando.
Esta explicación da poeta sobre a intencionalidade dos seus
versos vai servir tamén para
deixar constatación dunha poética sobrada de aliteracións e
paralelismos, os recursos expresivos rnais elernentais, sinxelos
e de maior espontaneidade, que
atoparnos na tradición oral ou
na lírica medieval galega-portuguesa. Agás da · violentaciG.Q
que subliñamos a noiesa do
Caurel non se perde en fetorieismos, as suas palabras buscan
irnpáctar de irnediatq. Velaqui
un outro exernplo, non isento de
sonoridades anafóricas-:
O teu nome leva e dá.
·Dá mareas de veras feítas
dá canttga que se esco!ta.
dá á terra voz e fala ...
Tocante ás rnensaxes ternos
que conC©rdar cos que incluiron
a Maria Mariño ·na poética
rneta~paisaxística, porque xunta
a descrición do entorno coa paisaxe escura do seu mundo interior. Hai muito de intimismo e
de forza expresiva nesta "Verba
que comenza". Esa mistura é de .
sobras -evidenciada nun dos
poemas· onde se pode rec9ñecer
Noia, a vila das tras pontes. Recordos da nenez e afastamento
posterior co traslado á serra do
Caurel para ser mestra de escala.
Cantas ponte para un arco!
(... )

s( entre elas eu nacín,
si entre ela me hei de medrar,
si delas non hei de saber:..

As lembranzas qué tan pel~
xar o hoxe ca ante como a.contece nos versos que comezan
"Lirune hoxe toda por dentro" e
-nos · qUe . se chega a dicir con
acedume
"Meu amigo, onte!
TI vas quedando.
Do mesmo xeito que na estruturación tamén na temática hai
' unha pluralidade reiterativa, ca-tro ou cinco nós · argumentais.
Un deses nós é a obsesión, case
delirante, polo paso do tempo.
Esa enfermidade que vai carcomecendo pouco a pou,co a sua
vitalidade é a causa dete desasego que se percebe. Di-nos "E
nón sei qüen manda hoxe que
fixo de min", que se itera de seguido, tres poemas mais adian- ·
·te nunha continua demostración de impoténcia, idenfensión.
Ouén manda na hora de hoxe?
Ouén manda?
Ouén manda que non atende?
· Conforme irnos adiantado na
pausada leitura destas páxinas
notamos que a paisaxe vai escurecendo, non se pode esquecer q\'ie este poemário !oi escri- 1
to de Marzo a Marzo do 1966 ao
1967, ano no que se produciu a
sua desaparición física. Curiosamente a primavera vai ter un
significado ben diferente do que
nós lle outorgamos, xogando
coa interpretación do tempo.
É outono i en min nace primavera.
Ouén o eñtenderá?
Esa maneira de interrogar sen
buscar sequer as respostas porqué non as necesita, tamén
aparece unha e· outra vez nas
páxinas de "Verba _que come:nza", e talando da mocidade
cuestiona "Prá . que sirve unha
casa nova -si .lle faltan as paredes?" . Interrogantes non só do
mundo exterior senón tamén de
si própria, como aquelas palavras que ternos oportunidade de
mirar no poema manuscrito ...
Son a suma total( ... )
Son resta da esperanza.
Multiplicada xa nacin,
prá que dividirme agora?
Os últimos poemas de "Verba
que comenza" constatan a temerosa prominición de quen se
sabe coas horas contadas . A adxectivación calle unha sombriza
cor, "néboa longa en día rabelo
vestía no sol", verso fermosamente duro onde a palabra "rabelo" míngua ainda máis o seu
significado · de curto, de escaso
que por si posue l')On naso léxi_co cornun. Estrofes corno a se-

t

osa a
Rosalia de Castró
nunha foto
que gardaba
· Eduardo Pondal

Despois de -~inco anos
reeditamos o esgotado
primeiro número.da série
· A Nasa Cultura,
amplian<;lo a nó~ina de
autores .e as perspectivas.
Durapte ese tempo

incorpcirouse ~nova· .
bibliografia sobre
. a nosa poeta

e celebrouse o Congreso
Internacional cando
o centenário da morte
da poeta de. Padrón.

guinte que referenciamos dese- .
guida son desalentadoras e fan
que acampemos nas lindeiras
da ernotividade ... ·
· Fai tempo crucei un carniño
i atopei as pegadas hoxe .
Non se van nin con mal tempo,
non se van con sol-quentor,
non se van inda que as pisen.
Os tres textos derradeiros son
o cúmio do desacoug-0 e espellan ben ás claras como se vai
produzindo a terminación do
· proceso destrutivo, versos de
esgarramento que chegan a ferir
a nasa própria sensibilidade. É
a mesma palavra dolorida que
rnoitos/as lembramos recén na
poética dun autor xoven que
tivo idéntica sorte adversa, Eusébio Lorenzo Baleirón(4 J_ Maria
Mariño Carou Sabe que a leucérnia está a se apoderar de toda
ela "carbón de min queren facer/ corno a chama non fai brasa". Ainda máis explícitos son
os versos que seguen:
Chegou a hora que marcou o tempo
-xeada que apaga o solchega a hora fría aquela de cantas feitas
E máis unha vez se iteran na
composición que pecha para
sempre o volume intitulado de
xeito paradoxo "Verba que cornenza" e que dernostran a afouteza, a ousadia que ainda lle
restan para se enfrontar ca destino das horas.
babeo a terra que a presada nos vai dicindo,
nos di:
Había que chegar.
Mención aparte son as dúvidas da autenticidade da sua voz
que -segundo algun crítico está
sobexamente influenciada por
Novoneira, pronunciamento basado nas poucas leituras poéticas da noiesa do Caurel. A ese
respeito o mesmo estudo de
Carmen Blanco pode ser dabondo clarificador. Nós ficamos,
para rematar, coa cita de
Adrienne Rich · que a profesora
antepón ao seu traballo de análise: "A mentira patriarcal manipulou ás mulleres tanto através
da falsidade como de siléncios'O
(1) A Nasa Terra, nº 189-190. Vigo,
1982.
(2) Edición do Concello de No1a , UXlo
Novoneire e Hecdeiros de M• Mariño.
(1990)

.

(3) Llvro que se editou da man de No-

voneire por Ed Celta de Lugo en 1963, o
prólogo de don Ramón foi escrito o 21 de
Marzo 'do 1960 en Trasalba .
(4) Autor, entre outros, de títulos como
"Prelúdio pare ben morrer" . "O corpo e as
sombres" ou "A morte presentida". sobra
pois calquera aclaración . Naceu en Laú'lo
no ano 1962 e morreu "o día máis pequeno de decembro" do 1986. •
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NOVAS SENSUAIS
•

• ', Congreso
Internacional da
Cultura Galega .

M.B./A. CORUÑA

Dun xeito escueto, velai as no·- ·
vas sensuais, sensuais qtie
podedes atapar na cidade herculína: ·
Até o dia 23, pínturas de
Luis Seoane na-Galeria Pardo
Bazán (rua Pardo Bazán), 3. De
19.30 a 21 .30, e de 12.30 a 14
h . os Sábados) . Como xa vos
adiantara: Laxeiro e Sucasas
na Fundación Caixa Gcllicia .
(Médico Rodríguez, 2-4) . Sen
comentários.
Na sala do Palácio Municipal (Pza. Maria Pita, 1- De 12
a 14 e de 13 a 21 h .), Fidel
Goás Méndez e o seu particular xeito de facer' ·e scultura.
Mateñalización impecábel sobre madeiras e pedra dun universo moi persoal. Oficio e
arte con maiúsculas.
Na Galeria Obelisco (rua
Real . De 12 a 14 h ., e de 18 a
21 h .) e até o día •29, outro 1
nome p_róprio na plástica de
hoxe : Anxel Sevillano. E,
por último, Euroamericana ·
de Grabado '90 no Palácio
Pr0Vinc1al (Deputac1ón Provincial, de 18 a 21 h .), ata o día
17_
Xurxo Fernández. un bon
amigo, coruñés de adopción e
deseñador gráfico do xomal
"El Correo Gallego" , ten apresentado o pnmeuo volume da
colección "El Correo Gallego"
de man de Isaac Díaz ·Pardo.
"Portadas. O método proxectual ntmha primeira de prensa", resume o labor de renovación gráfica deste xornal por
parte de Xurxo, baseado nas
liñas mestras do teórico italiano Bruno Munari.
D1cia F N1etzche que "a deméncia é algo raro nos mdividuos, mais nos grupos , os partidos , os povos, as épocas
constitúe a regra" A verdade
é que está m01 certo. Ollade
ao mundo máis 101ediato, é
verdade ou non? Saúde.
•

CONVOCATORIAS

M.CJCOMPOSTELA

Os Bergallóns estiveron na

Praza de Mazarelos e pediron
a libertade dos insumisos que

O vindeiro luns 15 de Outubro
-. firlaliza o periodo de irlscripción para participar nas se-.
sións do Congreso da Cultura
_ G¡;¡.Jega que se celebrará dos
dias 22 ao 27 de Outubro. Os
. irlteresados deben din'.Xirse ás
Delegacións Provirlciais 9e
Cultura.
.,

• · C~mpaña deanimación ao
emprego do
idioma galego
3° Concurso de
- Lemas

o
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se atopan nos cárceres españois. A cuestión síndical foi o
tema de fondo , onde os anarquistas dín .. non á participación nas eleicións síndicais" .
Porque "todo é unha mentira
máis para despistarnos" . Uns
trinta seres. e cada quen ao
seu bolo, foron amostra representativa dun anarquismo con
siglas que quer sair da escuridade .

que o xomalista Antón Rodríguez calificou como irlcidente
con "graves problemas de irlcoeréncia", e segundo el mesmo deíxou escrito, o "texto (O

galego, a mulata e o negro)
apenas é un descorrer de postais para inxénuos turistas xaponeses", dando como resultado un "enganoso exercício"/·

Trinta escomenza a tempáda
cunha mostra coleitiva de artistas. Xente daquela Atlántica, como Correa Corredoií:a,
Xesus Vázquez, Bibián ou
Ouíntana Martelo. Ademaís,
segundo expresión da critica,
"un irlteresante grupo de novas" mostra a sua produción,
caso de Vicente Pre go ou Alejandro Sanmartirl. Martirlez de
la Colina, por outra banda,
man"'tén a liña coñecida dunha
obra sempre pe~soa1 e prolife- ra.
O

O autor teatral Francisco Taxes compareceu por C ompostela para atisbar as fórmulas da prirneira feira teatral.
"Xa o dixen na crónica que firmei para El Correo_ O teatro
ten -que ser algo máis. E que
roe perdoen os sábios que
controlarl a película"_ Luisa
Merales conta que "virl A
Mulata ... e gostoume moito.
Habia tempo que non vira
algo tan solto, tan alegre. Saio
moi contenta"_ A reestrea,- á

•

(ven da páxlna 9)

tenlhes dado alguns "pirlchos"
nesse mesmo comedor. "Sempre de salctuchom" comenta
Abelardo, "e quando nos irlvitarom a urnha laconada. os lacons nom chegarom"
A solidanedade das Asoc1ac1óns de V1cmhos de A Grana,
Sta Mannha. de perssoas que
a nlvel md1v1dual aportam vivares e dmheuo, vam paliando
a s1rua~om destes 23 trabalhadores e das suas fanúlias .
Nesta semana agardarn com
mquietude um bo fim para o
confuto pero airlda que se
conserva a esperarii;a estam
organizando a caija de res1s.téncia
O

lar 40. 36647 Cordeiro-Valga,
ou nos teléfonos (986) 55 77
36.

Interesante aportación á história do deporte galego este traballo de Xerardo das Airas.
Ccentrado en Verin. cunha
importante documentación fotográfica. abre camiños para
outras mvestigacións semellantes

•

•

Educación
y sociedad

Revista que inicia co número
6 Uiiha. segunda época. Nacida coa .intención dunha "reflexión sistemática sobre as irlstitucións e procesos educativos desde unha perspectiva
social, ínterdisciplinar, radical, pluralista e relevante".
Aos editores súmase agora o
esforzo da xente da Fundación
do Fogar do Empregado. Arti_..
gos de educación en América Latirla, tendéncias no desenrolo curricular, intervención
dos p aís na escala, etc .. Interesados , chamar ao tfno (91)
431 02 80.

Morgana

Unha nova revista sae en Valga, con irltentos de edición
mensual . Catro follas moi ben
editadas, con coplas populares, irlformacións culturais diversas e cantos . Inclue a descripción dunha cencerrada.
Interesados poden escreber a
Xosé L . Miguéns Castaño. Vi-

•

Exposición do pirltor_marirlense na Nova Sala de Exposición~ da Caixavigo

•

Carmen Ares

Exposición de óleos da pirltora
e xornalista Carmen Ares. No
Café Ruanova de Saritiago_

•

Robert Capa

Segue aberta a mostra de fotografías do irlformador norteamericano
Hiosco . Alfonso
de A 80,ruña

no

•

Manuel Moldes

EXJ)osición na Casa da Parra
de Santiago.
·
·

r------------------------~------------,
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AMNISTIA INTERNACIONAi
.
1
1
Para dirixlr ao
.1

ás

Véndese forno para cerámica semi-novo, grande. Tlfno.
(986) 43 63 44. Horario Oficina ~ Preguntar por Rosana.
Licenciada en Filoloxia galega-portuguesa, con total coñecemento da lirlgua en todos os
aspectos, oferécese para facer traducións, correcció.n s
· ou calquera ·outra actividade
relacionada con esta especiali. dade. Interesados chamar ao
,(986) 25 20 17, perguntar por
Ana Maria.
-

Fanzines. maketas, LPs.
Asko de Aki., Distribución .
Xaime Casas. Apartado 1615,
Vigo _
Se quer incorporarse a Uiiha
coral para irlterpretar
cancións rusas ,- chame ao

m~a

(986) 22 44· 57, á Asociación
de Amistada Espaiia-URSS .
Os grupos de rock-pop galegas irlteresados e n enviar
unha maqueta através do catálogo de Discos Raiados poden facelo ao seguirlte enderezo : Discos Raiados. Apartado
1674. Vigo. Teléfono (986) 22
13 68 .

deseño, composición electrónicú,
laboratório, offset, , ·
encadernación

-

•

Asinado :
f
•
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..... .. ., ....... ... ......... .....·.. .. ."..·.......·:...... .... .. ............. ···-·-·-·· ··--····. . --·- ··---· -· .. ·-:: ·:------ --·---·· -·· .. ·-··------···· -·· .. ··-· ·· -··· ····--·-·.
Enderezo

l

PÓ.staC ::: :::: ::~: :::: ::::_:::.:::: :::::::: :::::::::::¡:»,:~·.;,·ínci~: : : : : ::::::: ::::::::: ::::::: :: : :: :: ~: :: :: :: :::: ::::.::::::::::::::::::: ::::::::::. :: ::~:::::: - 1
L-~------------- --· ---------------_.;·-----..1
Códig'?

.

a~tes ·gráficas

Señoria:
Ouérolle facer chegar a miña preocupación pola posibilidade de que a ·c~nvención sobre a determinación do
país responsabel do exame das solicitudes de asilo efectuadas nun dos Doce países membros da C.E." sexa
aprobada ·na sua actual versión :
·
Comparto plenamente
preocupacións publicamente. expresadas por Amnistia Internacional s..obre .a falta de
garantías de libre acceso ao refúxio que isto pode traer consigo, ~n especial ao contemplarse conxuntamente
·
coa polítiqa de visados da C.E.
Solicito que se estabelezca un debate público sobre a citada nonna comunitária antes da sua ratlficación -polo
Parlamento EspañpL
:
·
\
·
Agardo .de Vd~-· e .do Parlamento Español , unha acción ~este sentido para conseguir que a España sexa un
ponto de acolhda para todas aquelas persoas que se ven forzadas a sair do seu país diante do temor de
converterse en presos de conciéncia, vítimas ·da tortura, da pena de marte, ou da "desaparición"_
.

-

r u1[) ~ ra i ,_s~·-ª .

Excmo. Sr. O. Xesus Oíaz Fornas.
Congreso de los Diputados. Plaza de las Cortes, sin. 28071 Madrid.

1

concurso, co obxecto xeral de
promover a irlvestigac~ón, recuperación e ·sistematización
da le?<icografía galega en todos os eidos, e especialmente
no dos oficios, a toponimia e
· a cultura popular. Valorarase
de xeito especial ·a aportación
de vocabulários relativos a
campos con vixéncia actual
ou con proxección de futuro .
Segunda: Poden participar to. das as persoas que o desexen ,
sempre que os traballos se
presenten en idioma galega.
Terceira : Todos ·· os traballos
terán ·Uiiha ·extensión mínima
de 15 fólios mecanográficos a
dobre espáci9 e cunha extén- sióD" máxima de 40 fólios.
Cuarta : Debera.nSe remesar 3
éxemplarés dos tr?!Ja]Jos, nun
sobre sen remite. As obras
non levarán o nome do seu au tor nen nengun dado que per, mita o seu recoñei;:imento.
Pero si deberán ostentar un
lema óu seudónimo. Ese lema
o seudónimo aparecerá tamén _
. no exterior. da -plica, que con- ·
sistirá n~n sobre pechado, . e
no interior da plica aparecei:á'
o nome e o enderezo do autor.
Os traballos remesararise, até •
o dia 15 de Novernbro, ao seguirlte enderezo: "Casa da
Cultura, Iltmo . CÓncello de
Cambados, 1° Concurso de
traballos lexicográficos, -Rua
Nova, 4 - 36630-Cambados.
Tamén se poden entregar en
man na Casa da Cultura.
Quinta : A dotación económica
será de 50.0QO Pta., para o 1º
prémio, 25.000 Pt;.a., para o Z'
e. 10-.000 Pta .. para o 3º.
-Sexta:· O xurado pode deixar .
st¡;¡serto calquera dos prérnios,
no caso de non apreciar calidade suficiente .
Sétima: O xurado _e stará formado por 5 mernbros designados polo Iltrno. Concello de'
Cambados. A interpretación
destas bases só corresponderá
ao xurado, supoñendo o aca.tamento das mesmas a participación no concurso . O Gonce ~
llo de Cambados resérvase o
direito a-publicar os textos gañadores.

ANUNCIOS DE BALDE

Naisaxes-Sobral

.

.

3º Concurso
de traballos
lexicÓgráficos

BASES

EXPOSICIONS

70 anos de
futbol galega en
Verin

acto fjn de campaña, que terá
lugar o último domingo de l'ilovembro. _ ·
··
7. O xurado estará formado
por 5 persoas designadas polo
Concello de Cambados. Actuará de secretário Un' fuilcionário municipal, sen voto.
8. O -prémio poderase declarar
deserto se non se achasen le- .
mas con calidade suficiente.
9. A irlterpretación das · presentes bases só corresponde
ao xurado, e o feito de participar neste concurso supón acatar as suas bases .

Primeira: O Concello de Cam1. O obxecto deste concurso é
bados convoca 0 presente I
elexir .o lema ou "slogari" da
campaña que o Iltmo. Cóncello de Cambados levará a cabo
ACTOS
para fomentar ·o uso do Idioma
Galega. - .
2. Os lemas irán e:r:i idioma ga· lego e tratarán da necesidade
de espallar e defender o em , prego do naso idioma. _ ·
3. O lema non poderá exceder
de 15 palabras.
4. Apresentarase sen sinatura
nen nengun dado qu_e permita
recoñecer .a.o autor . O oome
do mesmo irá en sóbre pechado adxunto á cuaitilla na que
vaia o lema, e no irlterior do
sobre aparecerá, ademais do
nome, o enderezo do' autor. No
caso. de ser escolar citarase o
nome do 'c entro no que cursa
estudos .
5. Premiararise os 5 .meilores
• Xornadas de
lemas cun lote de libros gale:
Banda Deseñada
gos valorados en i. 0{)0 peseDo 19 ao 27 de Outubro teráÍJ.
tas , aproximadamente, cac;!a
: lugar en Omense c:;s II Xornaun.
das qe Banda Deseñada que
' 6. Deberán entregarse · os lexunta a criadóres, editores e
mas ou envíalos por correo ananimadores desta especialidates do dia 20- de Outubro, á
de· con exposicións de comics
Casa de Cultura de Cambados , na Rua Nova, nº 4 , 36630 - (9 simultáneas), de fanzirtes,
vídeos, mesas redan.d as, ... e
Cambados_ O concurso fallarase o dia 25 de Outubro, e os · unhá xuntañza con criadores
portugueses.
prémios entregararise nun

PUBLICACIONS .
Crónica de 38 dias de
en cerro

· .
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ALCALDE
TRABUCADO

'·
A

G. LUCA DE TENA

Xosé Castro, que se auto-presenta coma Pepe Castro, cun"has confianzas que realmente
ninguén lle deu, pódelle pasar algo
tan cinematográfico e edípico coma
ser alcalde dunha vila pensando que
son outros os eidos que lle toca governar. O que daria Groucho Marx
por unha situación asi. Hai uns dias,
o señor Castro mandou prender os
fachas do castelo de Vilasobroso,
puxo alabardeiros nas portas e sentou cen persoas a unha cea de sete
estralos a conta dos impostas e cobranzas dun concello que non existe.
Os invitados son actores e colaboradores dunha. película que ten un
episódio de quince segundos nun
pazo do Condado. Castro botou un
discurso cheo de flores aos que traballaran en La Sombra del Ciprés es
Alargada que asi se chama esta obra
segundo a novela máis fatalista e
reaccionária de De'.ibes. No mais alto
da sua noite soñacfa de Hollywood, o
alcalde trabucado dixo que a sombra
do cine atinxia aos confins do mundo. Non saleu do seu pasmo cando
o actor Emilio Gutiérrez Caba contestou que o que máis lonxe chegaba
eran o sitios pequenos, as vilas que
tiñan a or-gullo ser como eran, chamarse como se chamaban e non an.dar polo mundo tacen do a charlotada
de finxirse doutra parte.
Gutiérrez Caba tiña que vir de tora
a lembrarlle a Xosé Castro que as
sombras que chegan lonxe son as
que se chaman Vilasobroso e Ponteareas e que as que chaman Villasobroso e Puenteareas só existen na
imaxinación dun alcalde trabucado e
non chegan a parte nengunha porque
O
evidentemente non existen.

O espáelo político segue ocupadó Pr:eferentemente polos homes.

Colóquio de mulleres deputadas

Seo as mulleres .esta é unha ·semidemocrácia
mo orzamento de 65 millóns contra o canLcro de ..útero son rexeitadas, co voto -negadiscriminación das mulleres non é - tivo das diputadas do Partido .Popular".
_Transformar en primeiro lugar a organisó un problema secular, o imporzación na que se rn_ilita é un obxetivo prio.
tante é que esta discriminación ten
uns beneficiários. En primeiro lugar o po- - ritário, segundo Ana Gandón, concelléira
en. Vigo, polo PSG..:EG. A proba .desta neder político que aforra millóns, · ao existir
cesidade está "no ·número ínfimo de muun exército - f~menino, desorganizado,
pero que cubre prest~cións que non cobré -ueres -que pert~ncen ás direcions dos paro Estado como son a cociña, a limpeza, a tidos". "Non ternos unha oposición machista, sinala Garidón, -péro tampouco se
atención dos nenos, dos vellos, dé familia-res disminuidos: ..- E, _en segundo lugar, os fai nada para invertir ·a tendéncia actual.
próprios indivíduos varóns. Para a diputa- - As· mulleres con catro ou cinco tillos tamén teñen direito a p~rticipar en política".
da do BNG, Pilar García Negro, autora
Para ~uadalupe Varela, diputada do PP,
destas-afirmacións, no transcurso do co"as mulleres teñen medo a non estar á al. lóquio Muller e pdlítica, celebrado en Vigo
tura dos homes", ainda que recoñece que a iniciativa de Mulleres Progresistas, "estamos· ainda no paleolítico, reivindicando· o seu partido "é un partido machista e desinteresado por este tema". "Pero hoxe
evidéncias, cántra discrirninacións flaestá- cambiando, sinala, grácias non aos
grántes". ·
.
homes, senón ás próprias mulleres".
Publicidade como a que ten' por lema
. Móntela (ver A Nosa Terra número ·446)
certifica "a degradación da condición fe- lnterese .pala política
menina, incrementada através da· publiciSegundo un inquérifo realizado. en 1986,- ·
dade, ·dos médios dé comunicación etc".
o 90% das n:iulleres non tiña nengunha inPor iso.r ópina García Négro, calquer plantención de participar personalmente en
texamento femenino ou feminista debe ser política, pero _unha porcentaxe parecida
;nserido no contexto económico e político.
mostraba o interés das mulleres pola mesA preséncia de mulleres no Parlamento
ma, afirmando que a -participación era imGalega pasóu de 1 _a9, da anterior lexislaportante e que se9uramente as outras
- tura a esta, feíto positivo, segundo Rosa
multares si estarían dispostas. Através
Miguélez, diputada socialista, péro que,
destes, datos decatámonos, di Rosa Mi- ·
segun<;jo Garcia Negro, "constitue unha guelez, de que
r'nulter non vive esta negaranJia escasa, cando non existe unha gativa a participar como algo colectivo".
.política de mulleres e iniciativas tan ele- A razón da non participación da muller dé.:.
mentais como a qe asignación
dun1 míni.• bese, . sina~a. "á división do traballo e~is.
•

-A

M.YEIGA

"a

tente na sociedade e que marca o espácio
da muller como o da casa e deixa o de
tora, incluida a política, para o home. A
diferéncia entre a esfera pública e a priva. da é excesiva". "Sen a participación das
mUlleres, . afirma Miguelez, pódese dicer
que vivimos nunha semi-democrácia".
A política de cuotas mínimas de participación femenina, .ainda E¡ue moi discutidas; penso que é ·positiva, afirma a diputada -socialista. "Foi unha medida útil de
car~ á própria organización'', sinala.
. "Que haxa máis mulleres nunha cámara
·é, sen dúbida, un síntoma positivo, afirma
García Negro, pero·non é, nen con moito,
unha garantía, cando seguemos des~nvol
ver:tdo unha papel subordinado na sociedade". "A maioria, afirma a diputada nacionalista, seguirían votando en función
da consigna do partido ao que ·pertenecen" .
Segundo Ana Gandón, compre superar
a fase das declaracións de intencións sóbre a, JTIUller e entrar na das propostas ,.
· concretas. "De nada serven afirmaoións
cómo as que se fan a cotio, sinala a con- ·
celleira _do PSG-EG, se non se poñen ~os
médios para que se cumplan, se non existen medidas definidas, controlábeis e esixíbeis".
''.De póuco serve unha declaración en
·contra do sexismo no' traqallo, afirma
Gandón, ·se non existe, -por exemplo, un
--éontrol no INEM ou nas empresas públi- o
cas".

VoLvER Ao REGo

H

abia una vez un patrono bueno,
al que maltrataban todos los
obreros, cousas asi decía unna
canción titulada O mundo ao revés e
que cantaba íJ oposición española ao'
franquismo.
Hoxe os periódicos publican fotos
cun pé que di: soldados israelís protexen o rezo musulmán. Outros dias dixéronnos: o exército israelí viuse obrigádo
a disparar ou enfrentamentos e graves
incidentes en Cisxordánia e Gaza ou
isto agrava a tensión provocada polo
lrak.
Como se pode talar de enfrentamentos cando uns son soldados profisionais de élite, armados con fusís M-16 e
apoiados por tanquetas, e os outros
son mozos de catorce anos, cun par de
pedras no peto? -Que eufemismo · é o
que fala de "verse ,abrigado a interv.ir"
cando . se disparan balas de' verdade P
dous metros de di~táncia, pártanse
brazos e pernas a sangue fria de palestinos rodeados dinamítanse casas de .
famíli¡is -sospeitosas. de apoiar á intifa-·
da? Por que se ·atribuen todas as maldades a lrak e ne_ngunha a Israel?
As duas grandes axéncias de notícias norteamericanas, AP e UPI, son
· propriedade de xudeos sionistas e as
redacións de aqui comulgan con
U
de muiño xa cociñadas. Ha
~
e r.
acostumar.se a ter os xornais ~evé o
~
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