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O PSOE .FILTRA E DIVIDE O MOVIMENTO VICIÑAL DESDE AS. ALCALDIAS 

DESARMAR AOS VICIÑOS 
C~ndo o PSOE acede a unha alcaldia, invariabelmente, pretende controlar ao movimento viqiñal 

a meio de subvencións, sé non o logra, teima en rómper as ~rganizacións. Vig~'. Compos~e!~' Ourense 
e A Coruña son exemplos. claro~ e contunde~tes ~ d? . intento ~~ d~mob1hzar aos v1c1nos, 

· sobretodo pensando nos com1c1os murnc1pa1s. 

Barata -
inaugura.o 
Congreso da~ 
Cultura con 
descalificacións . . -

ao nacionalismo 

· Rio Barxa: · 
"A división . , 

provincial 
está s~perad~, 

- por·. artificial 
. e desfasaOa' 

Cun delirante discurso -de Daniel · · Francisco Rio Ban<a, xeógrafo 
Barata, Conselleiro de Cultura, · · da xeneración que se formou 
inaugurouse en Santiago o imediatamente a seguir da 
Congreso Internacional da guerra é autor de diversos 
Cultura Galega, un evento· estudos sobre aspectos de 
criticado qesde diferentes xeografia tiíst~rica ('.'Cartografía,' · 
frentes e co que a Conselleria do reino de Galicia no Antigo 
quer mostrar "o panorama da Réxime") e está a preparar un 
nosa cultura no horizonte do traballo sobre os rios gategos. 

. século XXI".· O desglosado do · Oirector do Instituto Padre 
programa, mesmo os títulos das Sarmientp e membro do 

i 

Coalición 
Galega· · 

. lanza unha. 
·· tentadora 

proposta a· 
Centristas · 

' A reconstrución do centro 
nacionalista nun gran partido é o 
obxectivo polo que a partir de 
agora combatirá Coalición 
Galega, para iso oferece a 
pos.ibilidade de autodisolución 
no ·novo proxecto e presenta 
unha nova direción na que 
destaca o deputado Gandido 

· Sánchez Castiñeiras, na , 

intervencións, non parecen . Consello da Cültura, Rio Ban<a 
, responder aos desexos dos repasa nesta entrevista aspectos . 

organizadores que investiron 25 sobre a paisaxe social e . - · 

presidéricia, e o ex-conselleiro 
de Educación, Aniceto Núñez, 
como elemento negociador, na 
secretaria xeral. 

·millóns de pesetas na xeográfica galega e da ~tividade 
organizació~. (Páx. 17) da sua xeneración (Páx. 12-f3) 

1 

(Páx. ~) 

Crece mento 
da 
.CIG 
nas grandes 
empresas 
de Ferrol 

A CIG (CXTG-INTG) aumentou o 
, número de delegados sindicais 
. · nas eleicións celebradas ·nas tres 
· grandes empresas metalún<icas . 

do Ferrol: Bazán, Astano e 
lmenosa. Tanto Comisións 
Obreiras, como UGT e USO 
descenderon no número de 
delegados totais elexidos, áinda 
que hai que ter en ·canta que 
.nesta ocasión elexíanse, en total, 
8 representantes menos. 

(Páx. 10) 

. I 

XURXO S. LOBATO/ARQUIVO 

A política forestal 
da Xunta é a máis 
agresiva de 
EuroRa, segundo 
.o congreso do · 
sector 

A política forestal que o Governo 
- Autónomo gálego vai · 

confé>rmando coas suas medidas 
·e incentivos está exclusivamente 
orientada á produtividade con 
espécies de crecemento rápido 
e comparativamente é a máis 
dura dos paises madeireiros. 
Esta é a conclusión do congreso 
de produción e comercialización 
da madeira organizado en 
Compostela pola Conselle~ia de 
Agricultura co apoio de 
entidades financeiras 
interes~das no monte galego. 

(Páx. 9) 
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O intento de facer ~nha federación a .nível galega quedou aparcado ao .lagrar o f>SOE 
. , . rach?r 'a orgéirlización de C.OíDPOStela 

O PSOE filtra e. divide · 
- . 

·· o movimento viciñal desde as alcaldias 
A. EIRÉ-F. CARBALLO.;G. LUCA l>E TENA-E. SANFIZ 

A Federación de Asociacións de \liciños de Compostela rachou. O mesmo pasou en Ourense cando-acedeu 
á alcaldia o socialista Veiga Pqmbo. En Vigo o concell~iro Xavier Pedrido' andou a organizar 

· asociacións _parálelas e, privoulles de local ás disidentes; En A Coruña tamé_n Paco Vázquez intentou 
t~las· de man. C~ndo non puderon seryirse del.as quedaban rotas todas as relaCións co concello. 

As próximas .eleicións 
munipipais; o intento de 
criar unha federación a .-

. n ível gal ego, a crise . 
dalgunha "federación como 
a de Vigo e loitas 
reivindicativas ql:Je -. 
. conseguen inusitadQ eco , 

público, como no caso de 
Emavisa, en Vigo, O Paseo 
das P.ontes, ·en A Coruña, · 

. a drogodependéncia no 
Ferro!, -a situación dos 
habitantes do Casco 
Historico: de Compostela 
ou a contaminación fluvial 

en Ourense~ tráen á 
- actualid~de ao· movimento 

asociativo viciñal na 
Galiza. Tan esquecido 
como atacado, tan forte 
como falto de_ 
con.solidación: 

. imprescindíbel para ünha 

correcta participación 
cidadá. Nascido hai máis 
de 2_0 ·anos, en plena 
ditadura,. acochado moitas . 
veces nos primeiros anos 
en forma de asociacións 
. culturais ou mesmo tele
clubes, pasou da 

A invasión de território por parte 
da Asociación · de Viciños do 
Casco Vello de Compostela, es
grimida por outras · 1 O asocia
cións viciñais da cidade rachou 
a Federación de Asociacións de 
Viciños compostelá e impediu 
que se conformase a Federación 
de Asociacións de Viciños de 
Galiza, organización que acolle
ria ás distintas federacións lo-

. cais. 
t A pretendida invasión de terri
tório, neste caso o de Vrte, como 
en tantas guerras, foi a disculpa 
esgrimida para que unha nova 
asociación non inclinase o balan
za do lado dos críticos co Gover
no municipal. 

Xa_antes o PSOE lograra fichar 
a dous destacados membros do 
movimento cidadáff, Ramón Prol 
(de quen se di que ocupará o ter
ceiro lugar nas listas municipais 
dos socialistas) e Ana Bemal, 
ademais de contar cos bons ofi
cios do militante do PSOE Carlos 
Avellán, para lograr o apoio de 
1 O das 23 asociacións viciñais 
existentes en Compostela. Con
tando que._3 delas nunca partici
pan na Federación, producíase 
un empqte que Casco Vello des
faria. *I Ao imposibilitar a entra
da de Case.o Vello rexistábase un 
enfrentamento entre as duas ten
déncias coa conseguinte ruptura. 

Era, precisamente, de Com
postela de onde partira a idea de 
criar unha Confederación de 
asociacións a nível galega, tén
dose celebrado várias reunións 
ás que asistiron representantes 
das distintas Federacións gale
gas. O desmembramento da Fe
deración compostelá e a . caída 

, en mans dos filo-socialistas da 
Federación levou a que ese mo
vimento asociativo quedase pa- . 

· ralisado de momento ante as re
ticéncias das out ras f ederacións 
a seren instruméntalizadas polos 
socialistas cara os próximos co-
mícios municipais. 

División en Ourense 
Tamén en O.t1rense a chégada do 
PSOE á alcaldia levou consigo a 
división no movimento viciñaL Os 

· socialistas criaron asociacións 
páralelas, cuxa xunta directiva 
era anuncia<;la polo próprio alcal
de Veiga Pombo antes de cele
brarse as el.eiéións, como pa$OU 

< coa do Castelo. Ainda asi foi in
~ . capaz . de tomar a Federación 
~ Coordenadora e puxo en marcha 
~ unha nova federación. Na fede
~ · ración do PSOE aisten 4 asocia
~ cións á reunión, mentres que a 

persecución da ditadura 
aos interitos de control das 
corporacións, 
distinguíndose neste 
aspecto o· PSOE poi~ sua 
teima de domesticalo e, 
cando non {oi pos íbeJ, 
dividilo . 

Federación Cordenadora está in
tegrada por 24 asociacións 

O alcalde Veiga Pombo foi in
capaz de recoñecer á Federación 
Coordenadora no tempo que du
rou o seu mandato, ainda que si 
chamou aos seus representantes 
tres dias antes de perder a alcal
dia debido á moción de censura. 

O protocolo que non quixo asi
nar o PSOE vaino firmar agora a 
direita -o 17 de Novembro, pois 
xa existe un acordo prévio entre 
Coordenadora e concello. Nese 
pre-acordo contémplase que .as 
asociacións perceberán 6 millóns 
de pesetas para todas, 1 O mi-

- llóns en duas partidas para fun
cionamento e mobiliário e 2 mi
llóns polo protocolo. Tamén 
acordaron asinar un regulamento 
de participación cid~dá. 

'0 PSOE FICHOU A 
DIRIXENTES DO 
MOVIMENTO VICIÑAL 
MILITANTES 
DO U TRAS 
ORGANIZACIÓNS 
PARA RACHAR AS 
FEDERACIÓNS' 

Até agora as subvencións eran 
lineais e dado que en Ourense 
capital, con 100 mil habitantes, 
existen 52 asociacións, moitas 
delassen funcionar, e unhas 300 
en toda a província, os cartas 
non chegaban a nada. Agora a 
Coordenadora pretende que o . 
Uoverno Civil dé de baixa as 
asociacións que durante todo un 
ano hon realicen nengunha acti
vidade nen se reunan .. 

A Coordenadora tamén vai 
modificar os seus estatutos para 
poder acoller a asociacións vici
ñais de fora da capital das . Bur
gas. Asi poderá recebar tamén 
axudas da Deputación. 

Problemas en Vigo 
En Vigo tamén tivo problemas a 
Federación que o pas~do Venres 
19 elexiu nova xunta permanen- · 
te. Oesde o concello, co conce
lleiro Pedrido como executor, in
tentaron facer unha nova Federa
ción. Algo qoe viñan perseguindo · 
desde a chegada d~ M. Soto á 

. alcaldia, pero que non consegui
ron realizar. Nesta ocasión, des

, pois de .realizar unha xuntanza en 



. ·- San Paio o PSOE só contou co 
apoio . de 2 asociacións, e de 
d!Jas persoas da antiga directiva. 
fichadas recentemente. Xa antes 
tentara pór en marcha asocia
ciÓIJS paralelas, como no Casqo 
Vello onde lle sacaron o , local, 
que ven de recuperar, sen qu~ a 
nova funcione, ou en Coia (:) Cas
trelos, que ·intentou destruir. 

Para esta domesticación · o 
PSOE contou nesta Ócasión co 
apoio de ex militantes do PCE, 
agora chamados carrillistas que 
andan en conversas para inte
grarse no PSOE,-algun deles con 
amplo historial no movimento vi
ciñal. 

Á reunión do dja 19 para reno
var a permanente asistiron 15 
das 25 asociacións rexistadas en 
Vigo. Nun primeiro momento 
houbo dificuldades para conse
guir persoas avaliadas potas 4 
asociacións preceptivas para 
apresentar candidatura, polo que 
se acordou que a proposta se fi
xese na própria asamblea. Des
pois dunha votación e de mo
mentos algo tensos quedou 
constituida a nova permanente 
que ten como obxectivo imedia- · 
to o relanzamento do movimento 
viciñal vigués e como primeiro 
paso perentório a oposición á 
privatización de Emavisa (conce
sionária do servizo de águas). 

O concello de Vigo é o único 
do estado que non recoñece a 
Federación, tendo estabelecido 
un particular contencioso cos até 
agora dirixentes, Antón Bauza e 
Pucho Bastos, pala sua oposi
ción aos plans privatizadores do 
concello. 

'NoN EXISTE 
APROBADO NENGUN 
REGULAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN 
CIDADÁ.· EN _A __ _ 
CORUÑA FRANCISCO 
VÁZQUEZ DEROGOlj 
OÚNICO EXISTENTE' . 

As asociac~óns de A 
Coruña, a máis dura _ 
oposición a Paco Vázquez 
A Federación de Asociacións· de 
Viciños de A Coruña converteuse 
nestes anos na máis dura opos_i
ción que tivo o alcalde Francisco . 
Vázquez. As permutas de sola
res, aparcamentos, c~nteira, 
Avenida de Alfonso Molina, · Pa
seo das Pontes... foron alguns 
dos temas onde máis se deixou 
sentir a oposición viciñal nunha 
cidade na que aquetas forzas 
que podían opoñerse aos plans 
de Paco Vázquez quedaron fara 
da corporación . . 

Como os seus compañeiros de 
partido tamén Francisco Váz
quez tentou rachar a Federación 
de Asociacións de Viciños, con
seguindo, nalguns c~sos separar 
a asociacións da Federación au-
. mentándolles as axudas. Cando · 
non o logrou propiciou a criación 
de asociacións viciñais paralelas. 
Ainda asi, hoxe militantes do 
PSOE permanecen na Federa
ción, o que non quer dicer que 
sexa recoñecida polo concello. 

A NECESÁRIA 
PARTICIPACIÓN CIDADÁ 
As democrácias burguesas de meados do século XX sacralizaron 
unha série de instáncias: partidos políticos, sindicatos e o 
apartado burocrático do Executivo. Desa maneira a participación 
cidadán quedaba encorsetada e reducida ao sufráxio, que, 
moitas veces representa todo menos a verdadeira vontade do 
eleitor. 

Coas primeiras crisés do crecimento económico dos anos 
sesenta e cos estragos do médio ambiente a sociedade civil 
comezou a mobilizarse. Foron principalmente os movimentos 
urbanos das clases populares os que impulsaron o 
asociacionismo e as grandes manifestacións de protesta. 

Un asociacionismo en aumento constante en busca de canles 
de participación. Por un lado o profisional, para defender os 
intereses corporativos -nada preocupante para o poder. Doutro 
o de base, especialmente o estrictamente popular que funciona 
como forza axitadora cara unha democrácia máis participativa e 
que nasceu na Galiza do sesenta malia o sistema autoritário que 
a ollaba como unha provocación. 

Unha caracteristica do noso movimento asociativo é a 
extensión ao rural deste fenómeno. Posibelmente porque o 
mundo rural, carente de oficialidade nas suas il).stáncias 
próximas, o lugar e a parróquia, tivo que criar algo para defender 
os mínimos vitais: os montes en man comun, a millora dos 
'camiños, a traída de augas .. . De feíto, na actualidade, as AA.W. 
p~san de 1.000, algo só comparábel ás "sociedades agrárias" 
de principios de século. 

Se observamos a fisonomía destas asociacións, · 
cbmprobamos o seu pluralismo e asemblearismo, 
imprescindíbeis para a consecución dos seus fins. 

Analisando a política seguida pola maioria dos concellos, hai 
que valorar moi positivamente os logros deste asociacionismo e. 
non só no aspecto material; sen el as cidades estarían ainda 
mojto máis estragadas, os cascos históricos serian un recordo e 
os bairros estarían sen equipamentos, comestos.polos intereses 
imobiliários. O autoritarismo da ditadura só estaría sustituido por 
unha d.emocrácia formal (á que qlieren relegar alguns partidos a 
vida dos concell,as), sen ~sta vangarda da democrácia 
participati"'.a ainda non regu!ada nen encauzada polo 
antagonismo das m;;iiorias corporativa~ privando a sociedade 
civil do uso racionaolizado da vida pública. 

A maioria dos p~rtidos pretenden reducir a vida políticá ao 
·voto periódico, voto cautivo pala propaganda e os mecanismos 
de presión, entre eles o novo e vello caciquismo. Por eso 
obstruen o. funcipnamento das asociacións '{iciñais, intentan 

. evitar a sua coordinación e querando facelas apéndices seus, . 
su~traendo. a participación cidadana directa. 

E por iso polo que se precisa conseguir un sistema regulador 
destes entes para que tañan un auténtico papel político e unhas 
organizaciósn cada vez máis fortes, independentes, 
reivindic~~ivas e coordenadas. -. O 

ASOSATDllA 

1 

Puxanza e decadéncia no 
- Ferrol -

A comarca do Ferro!, como ca- · 
rresponde a calquer núcleo in
dustrial, é talvez unha das zonas 
do país onde máis vitalidade tivo 
no pasado recente o movimento 
viciñal ou asociativo. Desde co- -

. mezos' do século frolecen nas di
ferentes .parróquias dos conce-· 
llos de· Fene, Ares e Magardos 
numer9sos "Casinos" populares 

· aos que pertencen a prática tota
lidade da povoación. Desde · a 
caída da ditadura estas socieda
des en· princípio culturais, cantan 
cun importante 'património en in
fraestrutura -amplos locais con 
salón de actos,· biblioteca; etc.
e van realizar e asumir · o papel 
que neutros lugares emprenden 

· asAA.W, 
Despois da vitalidade dos 

anos 70, éos partidos de esquer-
da volcados nas directivas, e 
aproveitándose do auxe jndus

~ trial, tamén a esta!j sociedades 

1 'NALGUNS CASOS, 
~ COMOODEA ~ -

1 
CORUÑA,_~ ·. 

· i FEDERACION . 
~ 'ERIXIUSE COMO A 

.__~~~~~~~~~~~~~_, .. ~VERDAD~l_RA~-,---~-
OPOSICION AOS 

Hoxe non hai un cauce de parti
. cipación cidadá. A primeira' cor
poración despois da ditadura re-. 
dactou un regulamento. de partí- . 
cipación cidadá. Cando o PSOE 

conseguiu a alcaldía redactou· PLANS 
outr-a e abriu un rexisto de aso-· =-E=S=-P.::...E..::..cC::::-U---,-,-LA-_ --=T=. lv=--=-=o=-=s~D::-'.O=--
ciacións pero nen sequer se co-· 
mezou en todos estes anos a pór CONCELLO. 
eJl marcha. · 

A forza das asociacións de viciños-
Os movimentos sociais urbanas to pola crise econom1ca xe~al 
aumentaron cuant1tativamente como polos· intereses monopolis-
nos anos 60 ·en todos os paises. tas devanditos. O pluralismo 
En 1963, sobresairon os de Qué- ideolóxico, certo interclasismo e 
bec que criaron comités cída- a adaptación á realidade son uñ- · 
dáns. A característica deste mo- has das máis visíbeis mostras da 
vimento é, segundo M. Castells, polimórfia destes movimentos. , 
a defensa da calidade de vida· A Galiza chegaron tamén nos 
cotiá fronte ao desenvolvimento anos sesenta e ·moj tímidamente. 
dos grandes monopólios imobi- Habia dous antecedentes de for-
liários que especulan e manipu- za relativa: as asociacións cultu-
lan chan e regulamentos dos rais organizadas grácias á lei de 
óoncellos. - 1964 e os escasos restos de 

Nestes movementos urbanas . "concellos de lugar: ou parró-
atopan as clases populares o quia" abertos a todas as familias. 
meio de salvagardar o salário in- As asociacións de viciños empe-
directo, quer dicer, unha séÍie de-· zaron nos bairros urbanos·, rexis
servícios sociais ameazados tan- táronse nos Govem9s civis baixo 

a mesma lei de- 1964. Aproveita
ron a toleráncia dalguns gover
nadores e sortearon a presión -
v.g. de Fraga que qu~ria ralenti
zar este fenómeno. 

Os partidos da esquerda esta
tal foron os que máis as apoiáron 
nunha primeira instáncia, nos _ 
anos 70. Logo empezaron as 
contradicións: as reivindjcacións 

· das asociacións eran non só 
económico-soeiais, tamén as re
basaban para constituir instán
cias políticas de. -presión sobre 

· os concellos. 
· - Ademais as asociacións de vi

ciños estendéronse das cidades 
ás vitas e as parróquias rurais. 
Desde estas iristitucións legais 
ou en proceso de legalizacións 
se apoiaron gr:a.ndes reivindica
Cións contra expropriación de te
rreos, imposición de fábricas 
contaminantes, privación de di
reitos centenarios, etc. Hoxe es- · 
tán instaladas en toda a xeogra
fia gale.ga con máis ou ·menos 

· actividade. . -· 
Nos últimos conflitos entre 

cregos e fregueses, entre alcal
des 'e bairros, etc., son as aso- - . 
ciacións de viciños as protago
nistas. A aceitación destas ins
táncias é desigual pólos .Polos 
sindicatos e os partidos políti
cos: favorablemente polos de 
carácter galego e desconfiada- . 
mente polos estatais. Concret9-
mente o PSOE, que se apoiou 
netas para ascender aos rl)Unicí
pios, logo declarounas, na . práti-

. ca, grupos a vixiar e decapitar. 
Sistematicamente, . o PSOE trata 
. de criarlles asociacións paralelas · 
que entre elas se esterilicen, ne
garlles foda r~presentatividade e 

. manexalas, cando logra introdu
cir persoas n.a dirección dócil 
aos seus desexos. 

A ve~tilidade organizativa 
cestas asociacións favorece a 
sua extensión e dalles capacida
de de servar os intereses popula
res. Son un avance político para 
unha democrácia menos fonnal e 
máis real. o 
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lles chegoü a sua decadéncia, 
atopándóse na actualidade con 
dificuldades para atraer á xuven= 
tude ás asociacións do lugar . . 

Nos concellos de Ferrol e Na
rón as entidades viciñais son de 
máis recente criación, xurdidas a 
maior parte delas ao calor das ~ 
postreiras loitas ántifranquistas. 
Tamén a estas entidades lles 
chegou · unha certa decadéncia, 
ainda que subsisten e p~rmane
cen con certa actividade. As aso
ciacións da· zona rural do Ferrol 
mantéñense gráciás á xestión de 

·peque.nas obras parroquiais, 
. sendo escasa a sua actividade 
sócio-cultural ou reivindicativa. 
S_obresai polo volume de activi
dades a Asociación de viciños de 
Caranza, unha bair:rada con 
grandes problemas de. marxina- . 
ción e .. de deficiéncia de servícios · 

-que a entidade viciñal denúncia, 
levándoa en ocasión a acedos 
enfrentamentos co concello fe
rrolán. Incluso esta éntidade co
labora rfa posta en marcha· dun 
Plan· piloto de pJevención da dro
godependéncia na populosa bai-
rrada. _1. 

'fl..s ASOCIACIONS 
DO RURAL 
NASCERON NA 
MAIORIA DAS 
OCASIÓ-N~s-=oo-=~=-s=10:-=o,--;A;--

QU6 A PARROQUIA 
. NON CONTA CON 
RECOÑECIMENTO 
XURÍDICO' 

Tamén merece especial aten..! 
ción a existéncia dunh~ federa
ción comarcal de asociacións 
"As Mariñas Altas" cuxa vida pa
rece languidecer nos últimos 
tempos desde a chegada 'ao go_
verno municipal do PSOE e EU 
que semellou acatar aos reivindi
cativos dirixentes da federación. · 
Nestes dias a federación deberá 

·.renovar a sua xunta directiva. 
Contado, As Marifias Altas corita 
cun local aberto durante todo o 
dia e no que se_atenden diferen
tes reivindicacións viciñais atra
vés do denominado Teléfonó do 

-Viciño: 
Polo que se retire ao Concello 

de Narón o movimento viciñal 
conta cunha escasa tradición, se 
ben nos últimos anos a dotación 
de locais parroquiais -facilitada 
désde a CorporaGión, pareceu 
·revitalizar a vida asocíativa. 

Pontevedra e ~ugo 
En Pontevedra non hai .Federa-

. _ción de AA.W., pero si conver
sas para iniciar a coordenación. 
As numerosas · asociacións que 
hoxe traballan tanto nos bairros 
coma no centro teñen todas difi
culdades co concello e concreta
mente co alcalde Rivas Fontán. 

Foi memorábel o enfrentamen
to dos viciños de Marcón con Ri
vas que levou aos tribunais a un 
viciño que foi condenado. por 
agresión dunha suposta patada. 

. En Marcón os viciños recupera
ron' o seu monte, esixiron un 
novo colé)i(io de EXB ·e seguen _ . 
nunha coostante mellara asocia- · · 
tiva. · . 

Tamén se podian mericiqnar · 
os logros da asociación de Lé
rez, resgatando a xunqueira, a de 
Lourizán-Práceres-Estribela con
tra os abusos de Celulosas e dun 
varadeiro en praias do comun. 

Tamén as asociacións máis de 
-centro, as do Mol)teporreiro e 
outras teñeri unha actividade na 
busca de mellares condicións de 
vida. É coerente que se enfren
ten coa alcaldía porque esta pró
cede de· grupos de presión sec
toriais enfrentados cos intereses 
dos viciños na maioria das oca
sións. 

En Lugo o movimento viciñal, 
case aletargado até agora, se
mella que quer rexurdir coa cria
ción de novas asociacións como 
a da Fonte dos Paxariños é a de 
Cheda e, n;iesmo, a xa histórica 
da Milagrosa aumenta a s1.1a,acti
vidade . . O Plan de Ordenación 
Urbana foi ' un dos detonantes · 
dun asociacionismo que tivo o 
seu pulo na chamada transición. 

Desde' o concello as relacións 
coas AA.W. existentes sempre 
foron de frialdade e, ainda que o 

. PSOE prometu f~cer un regula
. mento de participación cidada-

NESTA SEMANA 

na, nunca o fixo. 
A auséncia dunha Federación 

e dun movimento viciñal veuna 
suprir a -denominada Comisión 
Cidadana, nascida nun primeiro 

. momento como agrupamento 
dos partidos non presentes na 
corporación e lago, cos sucesi
vos abandonos, EG, EU, CDS ... 
pasou a funcionar como se dun
ha federación viciña se tratase, 
levando ao concello as reivindi
cacións dos -distintos bairros. 

Perto de mil asoclacións 
Pero ·o asociacionismo viciñal 

non se dá só nas cidades, que é 
a onde primeiro chegou. Pouco 
a pouco nas vi las e até· nas pa-
rróquias, ao nori ser recoñecidas 
estas entidades xuridicamente, 
foron nascendo diversas asocia-

. cións. Algunhas teñen unha vida 
efimera e son coñstituídas tan só 
para resolver problemas legais, 
xestionar obras, por éxemplo 
para poder construir un cemité
rio. Noutros casos teñen unha 
función máis testemuñal qu~ ou
. tra cousa. Algunhas funcionan 
case como 8:Sociacións culturais 

e outras como trampolin dalgun 
descontento que non ten para
dura en nengun partido. Hainas, 
como a da Pinguela en Montarte 
que gañaron un concurso de rá
dio a nível estatal e que construi 
ron un fermoso parque que ago
ra o concello quer derrubar .. . Hai 
case unhas mil asociacións ins
critas na Galiza, moitas das cales 
só figuran no rexisto; hai unha 
necesidade de asociarse e un 
poder que non gosta nada do 
asociacionismo de base, pero 
que tenta aproveitarse del cando 
chegan as eleicións municipais.o 

De nlovimentos.de base a asociacións de terroristas 
Era o derradeiro gritón qa Dita
dura, que esbarapa entre os 
berros dos asistentes aos ple
nos e as voces alporizadas 
dos · últimos alcaldes nomea-
dos a dedo, a pedirlle aos gar
das a expulsión dos alborota- · 
dores. Arredor do 75, raro é o 
concello do país que non utili
za o salón de sesións como 
cancha de adestramento dos 

movementos de base. Vigo é 
· un caso singular no que os ré
ditos daquelas sesións de pro- _ 
testa ainda se poden ver no or
ganigrama da actual equipa do 
concello. O alcalde Manuel 
Soto tora un dos máis repeti
damente expulsados do salón 
de plenos. Apenas coñecido 
no movemento veciñal, gañaba 
de a PO!JCO sona de reventador 

durísimo que, sorprendente
mente, non pertencia a nen
gunha das asociacións de ve
ciños que por eses anos co-
mezaban a batallar no Conce
llo. 

Grácias a· apoios clave do 
movemento veciñal de Vigo, 
Manuel Soto presenta a sua 
candidatura á alcaldía <;:un pro
grama eleitoral no que promete 
axudas, canles de participa
ción, dotacións de infraestruc
tura ás asociacións de veci
ños. Entre as reivindicacións 
que asumen entusiásticamente 
Soto e a sua equipa, está _a 
participación do movemento 
veciñal nos plenos, asi como a 
preséncia nas comisións de 
ge>verno, nás comisións dele
gadas, na comisión dé segue
mento da concesionária do 
transporte público Vitrasa e no 
consello da Caixa de Aforras 
Municipal. 

A viraxe do reventador che-
,,gádo á alcalde é .tan especta
cular coma· a que conta a co
media do rei Enrique IV de In
glaterra, que manda aforcar ' 
aos seus amigos reventadores. 
Nun verbo, Manuel Sóto cha-

. ma terroristas aos represen
tantes das asociación de veci
ños, manda ·instalar unha reixa 
á porta da casa do concello e 
non · tardará en levar os plenos 
a un espácio . menor, no que 
apenas pod~n entrar vinte ve
ciños. 

Pero o traballo de desmon-
. tar un podente movemento ve
ciñal tiña só comezado. A es
tratéxia da ~léaldia procuraba 
elementos . significativos -das 
asociacións de veciños, coma 
o militante do Movemento Co
munista Xosé Manuel Castedo, 

g presidente dunha das asocia- " 
~ _ cións máis fortes e con rnaior ' 
~ raigame obreira, a d~ Lavado-

res. Tamén ingresa no PSOE, 
Doro Piñeiro, presidente da 
asociación de Valadares. Cas
tedo recusara primeiro a inte
gración de Lavadores na diná
mica Coordenadora de Asoa
ciacións de Veciños. Coma po
lítico referencial do movemen
to, proclama que o concello 
democrático oferece a canle 
de participación que podia dar 
cando os seus ediles eran no
meados a dedo polo ministerio 
do Interior de Franco. O ache
gamento ao Concello de Cas
tedo é inmediato. 

Desde esta posición, o pre
sidente da combativa Asocia
ción de Veciños de Lavadores, 
xunto con Manuel Soto e o ex
militante da LCR Canos Gon
zález, transfigurado en T enan
te Alcalde de Vigo, desenvol
ven unha táctica que consiste 
en non atender reivindicación 
nengunha das asociacións e 
nen recibir sequer as comi
sións enviadas polo movemen
to veciñal. Ao mesmo tempo, 
as reivindicacións apresenta
das por notábeis ou caciques 
do bairros, son prontamente 
atendidas. Nos lugares nos 
que o asociacionismo é máis 

. forte, crian centros paralelos, 
· ás veces co mesmo nome. Aos 
integrados na Coordenadora 
lánzanlle á cara o reproche de 
que queren conseguir na rua o • 
que non lograron nas urnas. 

Nun prazo curto, a desvitali
zación do movemento veciñal 
é fulminante. Os sócios sínten
se estafados por tránsfugas e 
9portunistas ao tempo que pa
decen a belixeráncia da nova 
alcaldía democrática contra as 
asopiacións. A of~nsiva da al
caldía pon, por un tempo, sítio 
ao bulinte movemento cidadán 
vigués que. agora volve a ~gro
mar. O 
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V CONGRESO DE CG 

Comeza a travesia do deserto á espe~a de confluir con Vitorino . Núñez 

Coalición .Galega, referente inevitábel 
para a recomposición do nacionalisfno de . centro 
.M.V. 

A reconstrución do centro 
nacionalista nun gran 
partido é o obxectivo polo 
que a partir de agora 
combatirá Coalición 
Galega, para isa oferece a 
posibilidade de 
autodisolución no novo 
proxecto e presenta unha 
nova direción na que 
destaca o deputado 
Gandido Sánchez 
Castiñeiras, na 
presidéncia, e o ex
conselleiro de Educación, 
Aniceto Núñez, como 
elemento negociador, na 
secretaria xeral. 

O nacionalismo moderado apa
rece en todos os inquéritos reali
zados nos últimos anos como 
unha tendéncia ideolóxica cada 
vez máis afincada no povo gale
go, proba diso foran no seu dia 
os excelentes resultados da pró
pria Coalición Galega. Para os 
actuais dirixentes de CG o fraca
so desta tendéncia no nivel parti
dário deberiase máis a erros pró
prios e a circunstáncias como a 
recalada de Fraga en Galiza que 
a razóns de desapego do eteito
rado. "A nosa forza está debilita
da, pero o noso espácio político 
é o máis solicitado", afirmaba o 
ate este fin de semana presiden
te do partido, Senén Bernárdez. 

Sectores económicos galegas 
verian cos bos ollos a reconfigu
ración dun centro nacionalista 
forte e con esa hipótese traballan 
os que ainda quedan en CG. 
Este V Congreso trata de iniciar 
a remontada, en expresión de 
Xosé Luis Barreiro, e para iso 
oferece a eliminación de todos 
os obstáculos, entre eles o de 
manter a sigla de CG, conscen
tes por outra pé;J.rte os seus líde
res de que está en baixa a sua 

Barreiro 96 
Desaparece o último ostácul·o · 
de Coalición Galeg . ..i cara a re
composición do m ~ionalismo 
de centro. Barreiro reclúese 
como militante de base e co
meza a exercer de profesor 
asociado na· Universidade de 
Vigo. 

De Barreiro extraña a sua 
limpezá cos ex-compañeiros 
do PP; encarregados de ,con
dealo. "Non estou disposto, 
afirma, a xudicializar a vida · 
política, isa para min é sínto-

. ma de que á democrácia fa
ifa". Prefire esa limpeza que 
sacar a relucir . datos compro
metidos que sen dúbida po
see, e engade que·rnoitos dos 
que hoxe encabezan o PP . 

partidÓ non é para menos. E. al
guns, como o alcalde de Monfor
te, Celestino. Torres, chégaron a_ 

. pronunciar as· palabras - claves: 
travesía do deserto. Ademais do · 
PNG e do PG, a figura de Vitori-_ 
no rondou aos congresistas, 
pero todos saben que o presi
dente do parlamento non está 
ainda maduro. Falta que Fraga 
comece a recoller os resultados 
da sua real inoperáncia en temas 
como as autovias, incéndios, 
sector leiteiro, caladoiros, etc. 

O momento ·de Coalición Gale-
. ga era crucial, non tanto palas 

decisións do próprio Congr~so, _ 
senón por saber- se este vai su
poñer o canto do ciño ou o ponto 
de.-inflexión cara a esa recompo
sición do centro nacionalis_ta. 
Como non habia nada seguro, al
guns dos presentes o sábado; 

· abrigados a ausentarse o dia se-
~ guinte, rubiron ao estrado -para -
~ informar de que a sua auséncia 
~ era xustificada e· que non debia 
~ levantar sospeitas. Moitos confe-
<l: saban as repetidas chamadas de 

candldo S. Castlfielras e Anlceto Núftez, novos líderes de CG 
Vitorino e do PP, pero tamén 
eran mqitos os ataques ao Parti-

cotización e de que seria máis 
rendabel diseñar un novo logoti-
po. . 

Divisións internas 

O principal debate deste congre
so -porque, contra o que é ha
bitual nos congresos de partidos 
desta ideoloxia, no Peregrino si 
houbo debate- estivo centrado 
na ponéncia· que, en apenas un 
fólio, traza a futura política de 
alianzas. Un sect-0r, do cal forma 
parte Senén Bernárdez, era parti
dário de esixir a Centristas a sua 
ruptura co PP, prévia calquer ne
gociación. Para Aniceto Nuñez, 
l:ln home de verbo fácil, ainda 
que dtiro para os idiomas -non 
fala apenas galego-, tal premisa 
seria tanto como bloquear de an
temán a negociación. A ponéncia 
trataba de ser o equilíbrio entre 
as duas tendéncias. Declara o 

"non han tardar en desapare- _ 
cer d~ cena política". 

Barreiro cómparase con 
Galileo e espera que dentro 
de seis · anos, enfriados os 
condicionantes de hoxe, os 
cidadáns lle dean a razón e ó · 
mundo político recoñeza que 
o que se fixo contra el _ "Joi 
unha manobra dos partidos 
estatais en resposta ao seu 
compromiso con Galiza''.. 

. Fican seis anos d~ travesía 
nos gue deberá demostrar a 
convíción que hoxe anúncia. 
Se ·o fai, e se os ventas do na
cionalismo corren favorabeis, 
haberá que contar--..con el no 
96. . . o 

compromiso de presentarse en 
solitário ás próximas eleicións, 
"rexéitando as coalicións 'prévias 
que impliquen compromisos con 
forzas estatais'~ pero "ábresj3 a 
toda ·negociación co obxectivo 
de construir unha alternativa na
cionalista, de centro e autóno-
ma". · 

O intríngulis centrábase na esi
xéncia ou non de pureza prévia 
ao negociador, ainda que si esta
ba claro que o resultado fin'al de
bería ser o dunha forza naciona
lista e polo tanto .soberana e non 
emparentada -a nengunha forza 
estatal. Segundo Bernárdez, 
Coalición Galega corre o.risco de 
ser "mareada" por Vitorino todos 
os meses que faltan até as elei
cións municipais e que esta tesi- . 
tura provoque o que veu suce
dendo até agora: que moitos mi
litantes escollan o camiño recto 
de ir a apontarse xa r:'ª quadra 

de Vitorino. do de Fraga· e a convición, como 
Afinái trunfou Aniceto Nuñez, se escrebeu en ponéncia, de que 

que non é de Ourense, e ~en as cartas . políticas coxunturais 
rnans máis libres para negociar. "acaban por servir ao crecimento 
Significativamente á ponéncia das forzas estatais". 
foille engadlda unha cláusula que O pesimismo co que os asis-
outorga aos organismos de dire- tentes chegaron ao· congreso du-
ción eleitos todos os poderes ne-·.- rante o mesmo, foron mfgados 
gociadores, cos límites xa sinala- pala preséncia de todas as de-
dos. _ mais forzas nacionalistas na 

.- . clausura ·do acto. As apartas fi-
A traves1a do deserto nais entre Peña, Bernárdez, Cas-
Unha comparadón entre os su- tiñeiras, Barreiro, Beiras, Merino 
cesivos congresos de Coalición etc. deron unha imaxe de solidá-
Galega permite observar como q" ridade nacionalista, alén de dife-
nacionalismo foise afincando na réncias. rdeolóxicas, frente ao co-
organización e do · rexionalismo muri enemigo estatal. 
de Diaz Fuentes, cando a pala- En todo caso, no ánimo dos lí-
bra nacionalismo apenas· salpi- deres estaba o sinalar que por 
eaba· temerosamente os discur- história e como referente ideoló-
sos, chegouse á nidia identifica- xico, pésie ao· seu actual debilita-
Gión actual. Con todo, os dous mento, CG.segue a posuir un va-
centos de asistentes ao Congre- ·1or que ~ngun recompoñedor 
so non ocultaban a s.ua preocu- do nacionalismo de centro pode-
pación. ~ . situa9ión adual do rá obviar. O 

· 'VIAXE AO CENTRO bA TERRA 

MANUEL VÉIGA \ 

Beiras comparou, na süa intervención-ante o .Qon~ 
greso de CG, a se,ntén,eia de Xosé Luis Barreiro coa 
famosa novela verniana, ·A volta ao mundo en 80 
dias. Phileas Fogg, o protagonista, tras botar~ cal
deira velas· e todas as madeiras úteis do barco, até 
ficar só co casco, considérase ·derrotado na apos
ta, por Ghegar-cun dia de retraso. Mais; no derra-· 
deiro momento, decátase de que ao ter dado a vol
ta á terra en sentido contrário ao do sol tiña gañado · 
un dia, e con el a aposta. Beiras agoirou que os 
dous dias que o Tribunal Supremo perdoou a Ba
rreiro por incluirse, no periodo de condea, dous 
anos · bisi~stos, . proporcionarian tanién, inesperada
mente, o éxito final. , - . 

Se a Barreiro lle poderia acaer esa comparación, 
ao seu partido resultarialle apropriado' o símil .con 
outro título do mesmo autor, Viaxe ao Centro da 
Teffa. A CG agárdana anos dlfíceis, o tempo que 
tarde en deteriorarse a situación para que Centris-

tas de Galicia e outros grµpos se decanten pola · 
rup~ura co que para esas quede do Partido Popu
lar. Esa é a baza da dura trav.esia, cuxo obxectivo 
é afondar no centrismo e no compromiso coa Te
rra, segundo a terminoloxia do .galeguismo- históri
co. Un _camiño difícil de resisténcia e ioifa, no cal 
tratarán de convencer a Vitorino e de evitar, o con-

. trário, .é dicer que Vitorino convenza aos coagas un 
por un, como veu sucedento até o de agora. 

Vitorino, hoxe-por hoxe, é un imán que desviado 
obxectivo e ao que Qustará revirar na diréción co
rrecta. Ao de Ourense fáltalle ainda recorrer o tra
xécto· do rexionalismo ao nacionalismo, etapa· que 
.xa superou Coalición Galega. 

'O V Congreso demostroulle tamén aos coagas 
·que non están sós, que .cantan con minas xa aber
tas polos Ot;Jtros partidos nacionalistas. Menos mal 
que Robinson Crusoe non é de Veme. · O 
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__ ll ASAMBLEA DE EU 

Esquerda unida 
.. 

bota un cabo ao nacionalismo de. esquerdé~t e ·loutro ao ~PSOE-
.M.V. 

A procura dun espácio 
político en Galiza con.duciu 
a que Esquerda Unida 

· óptase, n.a sua 11 
· Asamblea, celebrada o 
pasado sábado en ' 
Santiago, por reforzar ·a 
sua definición como forza 
-"autónoma e soberana". a 
respeito da matriz estatal 
de Izquierda Unida. 

· A · coalición formada nomeadá
mente ao redor do PCG esta re
presentada polo .ex-parlamentá-. 
rio e ·líder tamén · deste último 
partido, Anxel Guerreiro. 

-:~ 

~'f. 

./ CASA COMÚfiÍ 
~ -DA E.SQUE..RDA 

peténcia entre o sindicalismo na
cionalis~a e o de rango estatal re
presentado por CCOO, _ moito 
máis proclive ás suas alianzas 
con UGT. 

Pola outra banda, Esquerda 
Unida, en.concordáncia coas no
vas estratéxias a nivel estatal, 
abre as suas espectativas a 
acordos co PSOE. As propostas, 
amén de difíceis, semellar.:i con-· 
tradictórias entre si, alén de difu
minadoras da imaxe e da l_iña po
lítica pr:.ópria de EU. / 

Acordos en Vigo 
O único ponto no que as iniciati
vas nun espectro máis amplo da 
esquerda teñen posibilidades de 
callar é na cidade olívica, na cal 
está constituido desde hai várias 
semanas o colectivo denomina-

Esquerda Unida Qptou por bo:
tar cabos a ambos lados do seu 
espácio político e ·asi falou _ na · 
sua asamblea de converxer con · 
forzas afinS. da esquerda nacio
nalista, sen despreciar ao PSOE, 
no caso. de que estivera disposto 
a rousar cara á esquerda. 

s_ do Iniciativa Cidadá que ainda · 
r5 sen defini r.se como directamente 
6 político, agrupa a persoas per-

. 
0 tencentes a EU, PSG-EG e inde-

. O galego ·Enrique Curiel culminou por fin~ seu longa-. pendentes. 

· Diflcei$ alianzas. 
As propostas da Asamblea cho"' 

me_nte anuñciado ingreso no PSOE, xunto cori outros ex-membros do o último inquérito realizado 
PCE, que desde habia meses, e nalguns casos anos~ viñan colaboran- polo PSOE nesta cidade incluia 
do cos socialistas. Membros do PTE de Carrilío; nomeadamente da xa· como candidatura unitária a 

· c9marca de V~go, preparan tamén a sua entrada no PSOE. D de ambas siglas, pror:10sticándo-· carán probabelmente con non 
poucas· dificuldades. A vocación 
"autónoma" de EU, non parece 
adquirirmais credibilidade entre . 
o nacionalismo de ésquerda 
máis próximo, o .PSG-EG, que.as 

anteriores propostas no m~smo 
sentido do PCG. -En todo caso 
esta soberania dista airda de se
mellarse á dos seus irrnáns. polí-

ticos de Iniciativa pe_r Catalunya. 
Unha .,Posíbel aproximación ao 
nacionalismo chocaria ainda co 
problema sindical, dada a com-

lle a obtención de dous conce
lleiros. Fora do espectro f?P
PSOE estaria ainda o BNG, cun
ha espectativa de 1-2 represen:
tantes. O 

ASAMBLEA DA CORRENTE DO BNG · 

Ava'1te inSiste na netesidade de diálogo_ 
entre as forzas nacionalistas 

-
· ··e. SANFIZ/FE.RROL 'formacións nacionalistas, o que 

provoca que as mínimas discre
páncias formais se extremen até 
o ponto de facer delás barreiras , 

rá nos vindeiros meses no inte- alianzas entre o nacionalismo "é 
agora se cabe máis urxente ante 
a actuación realizada nos últimos 
tempos polo Partido Popular tan
to na Xunta c9mo no Parlamen
to". 

' 
O colectivo nacionalista Avante, 
formado por militantes do BNG, 
celebrou o pasado- Sábado dia 
20 unha Asamblea en Santiago 

· de Compostela, ratificando a 
proposta de constitución dunha 
Mesa de Forzas Políticas Gale
gas. Segundo os membros desta 
corren~e de opinión, "resulta in
concebíbel que non haxa un mí
nimo canle de diálogo entre as_ 

-infranqueábeis". Froito desa aná
, lise, Avante propón a constitu
ción dunhá Mesa na que "se 
abordarian diferentes problemas 
pontuais, tácticos ou estratéxi:.. 
cos para estudar aquelés asun
tos nos que houbett unha posíbel 
unidade de acción". 

O colectivo que nofl foi homo
logado no seo do Bloque, in.sisti-

rior do BNG, para estudar a posí
bel conformación da MFPG. 
"Consideramos -que esta actua
ción en absoluto se separa da 
liña que ven mantendo o Bloque 
nos últimos. tempos, senón que 
significa -unha concrecion máis 
do proxecto coman que plante
xou esta organización antes das 
pasadas eleicións europeas" afir
man os membros .deAvante, que 
tamén indicaron que a plasma
ción prática dunha política de 

En relación coa preparación da 
Asamblea Nacional do BNG, a 
corrente liderada por Rivera Ar
noso examinou a marcha da re
dacción das ponéncias que se 
apresentarán a dito proceso con
gresual e aprobou diferentes al
ternativas en relación con elas. O 

'· 
: OcSENVOLVIMENTO DO ESTATUTO 

OS. MOZOS DE ESCUDO, 
SUCEDÁNEO DE POLICIA· AUTONÓMICA 

-A.E. 

Manuel Fraga anda a encher de contído o _ - para aceder ao pasto. 
Estatuto de Autonomia, algo que non logra- o seu número 157 é o de menos. Esta 
ron os seus predecesores, pero, aebido á · unidade ~speciaÍ da pÓlicia española (como 
sua falta de sentimen~o autonómico, estao .ª _ · tamén son especiais as unidades antiterroris-
encher de ar: os seus decret~s ocupa.n espa- tas, antinarcóticos etc:) nasce a imID<e e se-
cio; aparentan, pero non tenen cont1do real mellanza de Manuel Fraga, aquel Ministro do 
nen consisténcia política. Interior d_os tristes sucesos de Montejurra e _ 

A úl~ima-mostr? desta política de simulacro Vitoria, gue sei:n~re gostou da estética_mititar 
autonomista é a criación dunha suposta poli- · e que for abanderrado defensor ~os metodos 
oia autonómica. Dicimos suposfa porque· Os ·emwegados P?la~ forzas. represivas d~rante 
Mozos do Escudo son en realidade unha a -d1tadura, as . que sempre . cons1derou 
i.midade ·do Carpo Nacional de Policia qué "ex~mplares ~ervr~o~e~ da orde". . 
dependerá fÚncionalmente da Xunta e orga- - . . Fiel a esta idea e loxrco que considere que 
nicamente do Ministério do Interior. • · 

Aquí non se ensala -un novo modelo de en
tender as labouras policiais como no caso da 
Ertzaintza basca ou dos Mossos d'Esquadra 
cataláns. Serán os mesrn'os pplicias, coas 
mesmas artes, coas mesmas m_añas, idéhti. 
cos métodos e mentalidade de sempre. Por 
mudar nen sequer se lles muda o uniforme, 
pendurándolles _un escudo que moi ben pode 
cair en calquer momento como pasou coa 
bandeira galsga no edificio central da Xunta, 

. .nen se Hes esixe o coñecimento do galego 

._.,PARA.QUE QUEREMOS. 
- ESTE SUCEDÁ~EO DE .. _._ 
POLICIA AUTONOMICA? E 
QUE CO ESCUDO SE VIXIA 

-MELLOR? COMPENSA . 
GASTAR 110 MILLÓNS-~ 

-PESETAS?' 

as funcións da orde pública ''están razoabel
mente cobertas" e que, . en consecuéncia 
"non se precisa asumir unhas funcións que 
fai con probada eficácia tanto a Policia Na
cional como a Garda Civil". 

. Despois deste razoamento exposto polo 
Presidente, ás perguntas fanse óbvias: para 
que queremos logq este sucedáneo de poli- -
cia autonómica? E que co. escudo se vixia 
mellor? Compensa gastar 11 O millóns de pe
setas? · 

Semella que do que se trata, máis que qe _ 
criar unha policia própria, é de · posibilitar a 
volta á Galiza dos mefnbros das FOP desti
nados noutras partes do estado, non en bal
de primarán os "anos de servíci_o noutras co
munidades autónomas". Pero non é esa a ra-· 
zón de fondo senón que o que se pretende é 
inflar un estatuto; ao tempo que-se deixa fal
to de competéncias reais,.e-se posibilita que 
Fraga teña uns so(daéiiños, de carne e óso, 
en quen mandar. Recordemos que o primeiro 
que fixo áo chegar á Xunta foHichar ao Coro
nel Xusto Alvariño Saavedra como o seu.Xefe 
do Servício dé Seguridade. o 

\ 

•Votación · segreda no 
Parlamento. O deputado do 
BNG, X. M. Beiras, pediu vota
ciór;i secreta nunha proposicion 
·na q~e se pedia a retirada da 
Medal.la Castelao a Maure Mari
ño. 

Quería saber 6 Deputado na
cionalista se alguns deputados 
do PP "ainda tiñan decéncia", e 
sen o medo da man alzada, vota- · 
ban segundo a conciéncia. 

O resultado da votación non 
favoreceu ás teses nacionalistas 
xa que houbo 37 votos en con
tra, o mesmo que o número de 
deputados do PP, 25 a favor e 7 
abstención s. o 

•Privatización da auga en 
Vigo. O concello de Vigo decide 
o Xoves 25 a que empresa lle ad
xudica a xestión de Emavisa, 
empresá municipal de augas. A 
polémica desatada xa sobrepa
sou a própria da privatización en 
si para asentarse en a quen se 
lle concede. 
- Despois dunhas tensas reu
nións entre os técnicos munici
pais e o alcalde Soto este parece 
decidirse por concederlla a em
presa Seragua-Focsa, mentres 
que os técnicos se inclinaban 
por "Aquagest". 

Outras circunstáncias acres
centan tamén a polémica. En pri
meiro lugar que o concello, en 
caso de resultar adxudicatária, 
terá que pagarlle a esta empresa 
algo máis de 6.000 millóns de 
pesetas en nove anos, cando 
Emavisa tivo este último ano su
perávit. 

Por outra banda Construción e 
Contratas, a que perteñece este 
grupo, levou tamén outras priva
tizacións na cidade viguesa. 

Pero o que causou máis polé
mica foi o saber que Servícios e 
Procesos S. A. unha sociedade 
descoñecida até daquelas, que 
lle donou ao Axuntamento 50 mi
llóns cando o concerto de Ma
donna, pertence ao mesmo gru
po empresarial. O 

•Protocolo entre a CIG e 
os CAF. O dia 20 de Outubro 
os representantes da Conver
xéncia lntersindical Galega e dos 
Comités Abertos de Facultada e 
Comités Abertos de Estudantes 
firmaron un protocolo polo que 
colaborarán e se axudarán, so
bre todo naquelas cuestión de 
interés mútuo. A CIG compromé
tase a colaborar coa sua infraes
trutura mat~rial con estas organi
zacións. O 

• Detidos dous asaltantes 
de coches. Despois de duas 
semanas de operar impunemen
te e oito dias depois de afirmar o 
Governador Civil que estaban 
identificados os membros, a 
Garda Civil detivo a 2 persoas, 
supostamente integrante dunha 
banda de delincuentes que se -
dedicaban a asaltar aos· automo
vilistas. Segundo· fontes policiais 
outro dos integrantes está tamén· 
identificado. . 

Ainda asi; todo parece indicar 
que non está desmanteladas es
tas bandas, pois, segundo infor
mes dos asaltados, existen máis 
de unha, polo seu xeito de ope:
rar: uns coa cabeza cuberta, ou-

. tras con ela destapada. Tamén 
operan en pontos moi distantes 
da provincia de A Coruña, polo 
que, no primeiro momento se 
pensou que se trasladaban dun
ha comarca a outra. 

Esta forma actuar, dos delin
cuentes xa se fixo patente nou
tras comarcas estes ú.ltimos 
anos e os vjciños desfixeron as 
bandas obrando pola sua corita . . . o 

i 
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GALIZAE MUNDO 

P. ARLAMENTO 

Pedia a ~omologación dos profesores co resto <;jos· funcionários 

PP e. PSOE opóñerise á iniciativa popular, 
pésie a recoñecela xusta 
• X. MANUEL PÉREZ/SANTIAGO 

Ás veces os partidos 
poi íticos deben realizar 
verdadeiros .xogos 

malabares para xustificar 
ante o eleitorado -o seu 

. comportamento. Ese 
espectáculo circense foi o 

que amosaron esta 
semana Partido Popular e 
PSOE no Parlamento 

,galego. Ambas as 

Enrique Tello fol o encart'egado de defender a Iniciativa popular dos enslnantes. 
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formacións recoñeceron 
abertamente a xustiza 
dunha iniciativa lexislativa 
popular que reclamaba. a 
homologación salarial dos 
profesores non · 
universitários cos 
funcionários do seu 
mesmo n ível. Sen 
embargo, nengun dos -
dous grupos quixo apoiar 
e~a reivindicación. .- -
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• Flashes ctepor1ivos. Mila
grosamente, o Celta sacou un 
ponto positivo da sua visita ao 
campo do Levante. O empate a 
un goles foi propiciado por un 
tanto do e deportivista Vicente 
aós 26 minutos da primeii'a me
tade. Aos 61 minbltos, Munjako
vic facia o empate a un. Numero
sos tiros locais, e vários deles ao 
pau fixeron do · 1 a 1 un . empate 
con sabor a vitória. Apesar da 
desfeita xeral nunha equipa que 
aspira ao ascenso, destacou o · 
gol dun home como Vicente Ce
leiro Leal, afastado da aliñación 

, titular, e anceiante de Óportuni
dades cqmo a do pasado domin-
go. -

Continuando . ca A.C. Celta 
desde ANT desexamos-lle o me
llar futuro ao novo presidente da 
entidade, Xosé Luís Alvarez. Polo 
de pronto levou a cabo· a fichaxe 
do dianteiro bilbaíno MG>ska (go-

Socialistas e populares quedaron 
máis unha vez en evidéncia ante 
a opinión pública ao defenderen 
con estrambóticos. argumentos 
estratéxias políticas partidárias. · 

O encarregado de defender no 
.Parlamento a iniciativa popular, o 
sindicalista Henrique l'ello, fixo 
·un esforzo baldio. De nada lle 
serviu a éxposición de argumen
tos irrcontestábeis ·que xustifica-

. . leador da segunda división na 
pasada t~mporada), ·e retirou as 
pancartas á Coruña~n Balaídos. 
Bon cómezo, señor Alvarez. 

. ban a petición da homologación 
salarial. Falou da necésidade de 
que o estamento docente rece
bese o axeitado recoñeciinento. 
social. Enümerou as caréncias 
da educación pública na Galiza 
e os sacrifícios que debe realizar 
o profesorado para desenvolver 
con dignidade o seu labor. Sübli-

- ñou ta.mén a_patente discrimina
ción salarial dos mestres (un fun
cionário da Xunta con igual titu
lación e nível que un profesor de 
EXB cobra ~9.000 pesetas máis 
ao mes; un funcionário con titula
ción e nível semellante a un pro
fesor de BUP percebe p5.000 
pesetas máis.) Todas estas ra-

- zóns non foron suficientes para 
impulsar a populares e socialis
tas a apoiar a ·. iniciativa ainda 
que, paradoxicamente os dous 
partidos dixeron estar de acorde ' 
coa reivindicación. 

Falta de convicción 
A difícil explicación da sua con- · 
duta non resultoú convincente. 
Os conservadores apelan a unha 
futura negoCiación entre sindica
tos e administráción para estu..,. 
dar a posibilidade de aprobar a 
homologación salarial. Botan ba:..~ 
lóns fara para non comprometer
se cunha medida que suporia un 
notábel in'cremento do orzamen
to asignado á consellaria de edu: 
cación, un aumento que non es
tán dispostós a asumir polo de 
agora. 

Non milagrosamente, pero cá
seque de ciencia ficción resultou 
a vitória deportivista por 4 a 2 
frente · áo Sabadell .en Riazor. 
Logo de ir gañando desde 
os19minutos, con gol de penálti 
de Juan Mari, Mujika, os laneros 
puxéronse pordiante no taboleiro , 
de marcas nos minutos 57 e 66 
de partido. Cando xa ninguén 
agardaba nada positivo, un gol 
do xugoslavo Stojadinovic (subs
tituto de Pello Uralde, mancado) 
once minutos despois, e dous de 
José Ramón e do centrocarnpis- _ 
ta baícánico Kantlarouvski nos 
minutos 82 e 86, déronlle a volta 

.á confrontación. · · 
Apesar disto o Deportivo se

gue sen convencernos. A planti
lla, que -seguimos opinando que 
é a de mellor calidade da catego
ria, fálta-lle ambición e carecede 
-raza. o maís reconfortante da 
miséria branquiazul é que cando 
se toman en sério o partido mar
can tres ·goles. en sete minutos. 

. . 

- Suspenso absoluto ao brasileiro 
Ayrton Senna da Silva, actual 
campión da Formula 1, logo do 

·_ abandono do francés Alain Prost 
cando ían transcorridos poucos 
metros do Grande Prémio do Xa
pón no circuito de Suzuka. Que 
Ayrfon é o mellar., resulta óbvio; 
pero ql.Je o brasileiro, chabaca
namente propiciou. o accidente 
de Prost é máis que obvio ainda. 
Que 01agoa de final! 

De cara á galeria, PP e PSOE 
colócanse dó bando dos docen- · 
tes. Na prática, rexeitan as ·suas 
peticións apesar de consideralas 
xustas. As suas ·explicacións non 
·convencerán ás 25 mil persoas 

O galés Tony Graham, cun tem
po' de 43 minutos e 20 segundos, 
e a compostelá Esther Pedrosa, 
con 51 miAutos e 21 segundos 
adxudicáronse a Carreira .Pe
dreste Popular de Santiag; ou o 
que é o mesmo, a homóloga da 
Marathon de ·New York. O dado
destacábel estivo nos 5.000 
composteláns que de xeito 
exemplar formaron parte. o 

que subscreberon a iniciativa le
xislativa. O parlamento acaba de 
abrir a porta de novas mobiliza- " 
,cións do pr:ofesorado, que posi
belmente volverá ás ruas a de
fender un direito que o actual go
verno lles nega. D 
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A RECONVERSIÓN DO SECTOR LEITEIRO 
' . : . 

Un . acordo éntre Romero e os ·franceses f9.cilita a sustitución . de Besníer pala ULN no mercado ibérico 

A negociación do leit0 volta a Galiza tras O seu fracaso en Madrid 
• M.V. 

Tras o fracaso· das 
reúnióris de Madrid entre 
governo, empresas, 
lácteas e sindicatos 
estatais, o proceso 
negociador ven de volta 
ás comunidades 
autónomas produtoras de 
leite. Precisamente o 
pasado Martes 23 
retomábans.e as 
negociacións en Santiago. 
Para o vindeiro Luns, dia 

· 29, está prevista unha 
· nova reunjón. Os 
representantes dos 
produtores agrarios esixen 
garantias de cumpliménto 
sobre calquer acordo que 
poida ser alcanzado. 

As mobilizacións dos últimos 
meses, patrocinadas nomeada
mente polo Sindicato Lat;>rego 
Galego, serviron para amosar a 
inoperatividade do acorde;> logra-

do en Guísamo a pasada· prima
vera. O acorde de Guísamo pre
tendia deixar. cerrado o tema en 
Galiza --pais que produce . o 

dos sindicatos máis representati- . 
vos, como era-o SLG, deixaba . 
calquer acordo . debilitado pola 
base, como ben demostrarian as 
mobilizacións posteriores, apoia
das en última instáncia por todos 
os sindicatos, mesmo polos que 
xa firmaran en Guísamo,. atentos 
a non quedar descolgados dos 
produtores. O Sindicato Labrego 
non facia máis que recoller, con
todo, o fondo .descontento dos 
gandeiros ante o cruo e sen al-

. ternativas proceso de reconver
- sión do agro que se· pretende im

plantar. 

. Esixéncia de garantias 

o As empresas leiteiras presentes 
~ na reunión do pasado Martes en 
~ Santiago levaban no ánimo o 
~ acadar un acorde de précios, se 
a: ben a escasez actual de leite 
~ está a provocar unha situación 
>< de guerra interna entre as mes-

. mas. Trátase de agardar a que 
25%, do le1~e do Estado- e pa- unha marque o précio para pagar 
s~! a seguinte fa~e dB:. negqc1a- as demais por riba do mesmo, 
c1on, xa ~e maneira ~ª'~ ,doada, fundindo asi á primeira que se 
en Madrid. A marx1nac1on dun quedaria sen fornecedores de 

leite. 

· A administración autonómica 
deu sinais de por onde ía o seu 
plan de reestruturación do sec
tor, mentres que por parte dos 
sindicatos estatais, Unións Agrá
rias é Xóvenes Agricultores, per
cebiase o interese por acadar un· 
acorde de forma rápida, en con
dicións igoais ou piores que as 
de Gu ísamo, pero con subida no 
précio do leite ao produtor, algo 
que sen dúbida se logrará a dicer 
de todas as partes. -

A USAG de Leandro Quintás. e 
. o SLG manifestaron a sua inten
ción de acadar un acorde-no que 
se incluan as garantías · impres
cind íbeis de cumplimento. 

O SLG-Comisións l.abregas 
pres~ntou o seu programa esi
xindo a retirad~ das multas gu
vernativas impostas a alguns dos 
participantes nas últimas tracto
radas. O Sindicato Labrego re
clama tamén un acordo colecti
vo, a partir da lei de contratos, 

coa intención de establecer pos
teriormente un marco xurídico 
que garanta 6 cumplimento dos 
acordes acadados e a posibilida
de de redamar en contra dos iri
cumplidores. O SLG certifica a 
falta de credibilidade de todas as 
decisións e acordos aportados 
ate agora pelas distintas admi
nistracións, ·convertidos de con
tado .en papel mallado por non 
existi~ cláusulas de cumplimento. 

O Sindicato Labrego sinala no 
seu plan global que calquer 
acordo debe ser válido por un 
mínimo dun ano, deberia marcar 
un précio situado entre as 40 e 
as 50 pesetas e sinalar un míni
mo para o do leite quente. 

O Sindicato nacionalista consi
dera que é preciso considerar 
outros aspectos que contemplen 
o sector en conxunto, única for
ma, afirman, de garantir a sua 
viabilidade. Asi consideran que 
debese ser incluido no acordo o 
establecemento dun Fondo de 
Garantia para aqueles gandeiros 
que dependan de empresas en 
situación difícil, caso de Mafer, 
por exemplo, e queden sen co
brar. O acorde deberia incluir por 
último a concesións de créditos 
blandos para as empresas, de 
modo que as suas crises non re
caigan sobre os produtores. 

Larsa volta a ser admitida 
A empresa leiteira Larsa, de vital 
importáncia para o sector en Ga
liza, voltou a ser admitida estes 
dias en sociedade é dicer, a ser 
recoñecida pelas demais empre
sas. Como xa informou este pe
riódico, o futuro de Larsa parece 
garantido, polo menos a curto 
prazo. Haberá que observar no 
futuro as operacións ensaiadas 
por Unión Leiteira Normanda, 
que recentemente adquiriu un 
bon lote de accións da empresa 
galega. Precisamente un acordo 
entre o Ministro español de Agri
cultura, Carlos Romero, e diri
xentes franceses,' certificaba o 
papel de ULN como ponta de 
lanza francesa no mercado pe
ninsular, en sustitución da tamén 
francesa Besnier. O 

O RscaJ acusara a un deles 
de agredir a tres antidist~rbios despois 
de receber o impacto dunha pelota de goma 

Satisfacción pala absolución 
de, tres labregos de Ordes 
Satisfación entré gandeiros 
e sindicatos agrários 
causou a senténcia · 
absolutória do Xulgado do 
Penal, Número 2 de 
Santiago, a tres labregos -
de Ordes participantes nas 
tractoradas dos dias 30 e 
31 de Marzo de 1987. 
O -~indiyato Labrego Galego va
lórou positivamente a senténcia 
por entender que as dilixéncias 
guvernativas "querian facer car
gar sobre as costas de tres per
soas a respost~ -social que orixi
nou a repulsa contra unha medi
da que atentaba contra o meio 
de vida de moitos miles de famí
·lias, o que significan -as ·cuotas 
do leite':. 

Acusación difícil de 
admitir 
A senténcia contra un dos labre-

gos, António Sánchez Suárez, de 
53 anos naquelas datas, acusa
do de "atentado e lesións" sinala 
que "António Suárez viña de re
cebir un pelotazo en rexión fron
tal direita; e parece difícil admitir 
-indica o xuiz- que tras tal gol
pe, lle resten, enerxias físicas e 
morais para reacionar cun pau e 

. conseguir lesionar sucesivamen
te a tres axentes que se encen
tran debidamente protexidos con 
escudo.e casco e usando os mé
dios antidistúrbios regulamentá
rios". 

A sentéAcia absolve tamén a 
António Sánchez, do mesmo de
lito que o anterior e a Sev~rino , 
Pena de "desobediéncia". · 

O SLG criticou ademais a pa- · 
ralización da querela apresenta
da para ~sclarecer responsabili
dades "do ou dos causantes do 
disparo de ·pelota de goma, que 
deixou sen_ un ollo a unha per
soa". · EJ 
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P. OLÍTICA FORESTAL 

A Galiza produee o 1_9 por cento. desta espécie na ·CEE · . '· · .. . · · · . · . \ ·. 

As ponéncias do . Curso d~ EcOnoriJia Fore$fal de_ CompoS~la, 
· denúnCian ·a especialización. no eucalipto: 
· • G. LUCA-X.R.CASTRO 

A política forestal que o 
GC?verno Autónomo ·galega 
va1 conformando coas 
suas medidas.e incentivos 
está exclusivamente 
orientada á produtividade 
con espécies de 
crecemento rápido e 
comparativamente é a 
máis dura dos paises 
madeireiros. Esta é a 
conclusión do congreso de 
produción e 
comercialización da 
madeira organizado en 
Compostela pola 
Conselleria de Agricultura 
-co apoio de entidades 
financeiras interesadas no 
monte galega,· 
nomeadamente o Banco 
Bilbao-Vizcaya, o Banco 
Español de Crédito, o 
Banco Hispano 
Americano, o Banco 
Pastor e o Credit Agricole 
de Fráncia. 
A reunión, que convocaba baixo 
o noma de Curso Internacional 
de Economía Política Forestal a 
comerciantes e industriais da 
madeira, asi como a estudosos 
da selvicultura e representantes 
da administración, lograba desde 
o primeiro dia de trabaJlo, un 
efecto non desexado polos orga
nizadores, como é o de poñer en 
evidéncia a radicalidade produc
tivista da política forestal galega, 
que paradóxicamente se está a 
dar nun país que carece de plan 
forestal. As exposicións das polí
ticas agrícolas de Euskadi, Frán
cia, Portugal ou Estados Unidos 
revelan, por exemplo que só a 
Xunta de Ga~za subvenciona a 
planta de espécies de crecemen
to rápido ao 90 por cento. A máis 
alta subvención do governo de 
Vitoria é para as frondosas cun 
70 por cento, a pesar da fortísi-

ma presión que exerce a prol da 
extensión do Pínus Radiata o 
sector da primeira transforma
ción da madeira. Os aspectos de 
recreación, conservación e fo
mento de autóctonas e paisaxís
tico aparecen comparativa e ob
xectivamente abandonados pola 
administración autónoma, cando 
se comparan as suas medidas 
coas de ou.tros paises. 

A segunda conclusión non de
sexada deste encontro interna-

A Xunta a favor das celulosas 

cional, ·é que a Península Ibérica 
especializase en eucalipto e 
pino, dentro do continente euro
peu, nomeadamente na primeira 
espécie-da que produce o 95 por 
cento. A Galiza aporta o 19_ por 
cento do total do eucalipto que 
produce a Europa comunitária, 
ainda que a sua superficie é- so 
o 1 por cento da dos Doce. A po
lítica de reforestación dos gover
nos ibéricos, fomenta paradóxi-

. camente estas espécies de áe
cemento rápido o que só se 

pode explicar desde-unha priva
tización do interesepúblico. 

Medo ás asociacións 
Unha terceira conclusión que· se 
·volve contra a conselleria de Ro- . 
may Béécaria, ·organizadora des- . 

· te curso de marketing foresta/, é · 
que a Galiza carece de_ asocja
cionismo forestal, despois d~ pa:.. 
decer durante mqitos anos políti
cas contrárias a calquera tipo de 
sindicación de interesés de pe- · 
quenas produtores agrícolas. 
Fráncia; por exemplo, fomenta o 
cooperativismo do campo desde 
· hai máis de cen anos, do que re
sulta que hoxe case o 70 por' 
cento da distribución de alimen
tos da Galiza está nas mans de 
cooperativas francesas en tanto 
os mesmos bancos que finán
cian estas actividades acuden a 
Compostela a dividir gástos coa 
Conselleria de Agricu~ura para 
ver cpmo se pode extender a su
perfície do pino e do eucalipto 
na Galiza. A Conselleria vive ago
ra a disxuntiva de non favorecer . 
·o asociacionismo forestal · (por 

· medo á influénda que pod~ 
exercer nos précios da madei~a) 
ou perder as subvencións comu
nitárias canalizadas a traveso de 
grupos. 

Ainda outra contradición non 
buscada polos organizadores do 
Curso lntemacional de Economía 
Política Forestal . seria a que en
frenta aos fabricantes de -pasta e 
taboeiros cos industriais do ase- · 
rrio. Para os primeiros, contra 

, mais breve sexa o turno de corta· 
maiores serán os seus benefi
cios. Toda a costa galega de o a 
400 metros é un caso único de 
prolificidade, cqn tumos de corta 
para o eucalipto de só 15 anos, 
contra 20 ou 25 no-cantil Cantá
brico. Esta especialización causa 
inquedanza no sector do aserrio, 
e nomeadamente nos industriais 
integradas na Asoctación para o 
Progreso Forestal que ven como 
o a mancha do eucalipto medra 
inentrés decrece as das espé-

Romay pon como exemplo de indústria papeleira 
a ENCE .de Pontevedra · 
• X.M. PÉREZ/SANTIAGO 

S.e alguén non o remédia, 
duas novas indú$trias 
papeleiras hanse instalar 
na Galiza. Cantan con todo 
o apoio do governo da 
Xunta, que non ve máis 
que avantaxes nestas 
empresas. O conselleiro 
de agricultura compareceu 
o pasado Martes no 
Parlamento para facer 
unha loa dos múltiples 
penefícios 'que, segundo 
el, as celulosas reportarán 
á' Galiza. Romay esqueceu 
enumerar os prexuízos, 
ocultou dados e as 
verdadeiras motivadóns 
que impulsan ao governo · 
Fraga a apostar polos 
pro~ectOs de Euro-galicia 

. Forestal e Papelga. 
A intervención do conselleiro de 
agricultLJ~a ante a_cámara galega 

\. 

converteuse nun panexírico, nes
te caso non dunha persoa se non 
dunhas fábricas. O discurso de 
Xosé Manuel Romay foi unha su
cesión de gabanzas a uns pro-

xectos que, na sua opinión servi
rán para. criar ~iquez~. 

O responsábel de agricultura 
explicqu que . as papeleiras pro
vocarán unha maior demanda de 
madeira. lso fará in.crementarse 
os · pr~zos. Por conseguinte, os 
labregos preocuparahse de re-
· povoar os montes, de ·coidalos e 
evitar que ardan. Este foi o ra
zoamento do conselleiro. Non 
lembraba Romay o acorrido lago 
da instalación de celulosa de 
Pontevedra. Tamén daquela criá
ronse expectativas dun aumento 
do prezo da madeira que Jogo ·a 
lei da oferta e demanda se enca
rregou de frustrar. 

Ül!tras razóns esgr:ifr!idas polo 
conselleiro fundamentábanse no 
feito de "que as novas indústrias 
facilitarían a transformación da 
madeira na nosa terra. Asi,· cria
rianse pastos · de traballo (máis 
dun milleiro dir~ctos segundo as 
empresas) e se. impulsaria o de
senvolvimento económico da 
bisbarra onde se ubiquen:· Non 
dixo Romay qúe Papelgá e Euro_: . 

galicia Forestal agardan unha im- . 
portante subvención do governo. 
O diñeiro público serviria para fi
nanciar m"oi ·poucos postas de 
traballo en comparación co volu
me do investimento. 

· · Sobr~ o impacto ecolóxico das 
novas indústrias ·o conselleiro 
apenas abriu a boca. Só comen
tou que un mellor aproveitamen
to das actuais plantacións de pi-

. ñeiro e máis eucalipto permitiría · 
abastecer as duas factorías, Ta
rnén esquéceu Romay que ou
·tras celulosas do estado utilizan 
matéria prima galega e que non 
renunciarán a ese suministro. · 
Canto ás condicións- sanitárias 
das fábricas, os vertidos, a con
taminación atmosférica... nen 
unha só palabra. 

Ante esta exposición, os gru
pos da oposición ncm escatima
ron críticas. Romay tivo que es
coitar acusacións de demagogo, 
de ocultar· información e incluso 

. de. actuar con torpeza. Repro
bóuselle que non distinguise en
tre os dous proxectos, que non 

"Cies de ·corta que eles comerCia
lizan .. OS selvicultores e interme
diários do comércio da madeira 
s~uen a recíamar a publicación 
do Mapa Forestal, qúe con tanto 
secreto gardara o anterior con
selleiro de Agricultura, Fraf'cisco 
Sineiro, a cabeza política máis 
eercada polo lurne e as críticas 
de incapacidade manifesta-na re
cente história política galega. 

Apenas 72 horas despois de 
clausurado o Curso, cun disGur
so no que o conselleiro de Agri
cultúra, Romay Becaria, prome
tía un país arborado, este mes .... 
mo cargo defendía ante o parla
mento de Compostela a instala
ción de duas novas celulosas 
que segundo todas as previ
sións, confirmarán a especializa-' 
ción monte galega en espécies 
de crecemeneto rápido. Por se 
alguen dubidase desde futuro, 
abonda con coñecer o tipo· de 
axudas que o Governo Autóno~ 
mo oferece· por plantar árbores e 

. a disponibilidade de espécies no 
mercado_ galega. 

~pediente a Celbi 
A Plataforma para Explotación 
Racional do Monte, PERM man
tivo unha entrevista co director 
xeral de Montes, Carlos del Ála
mo, para tratar dos montes alu
gados na comarca do Carballiño. 

.A Conselleria ·ten. aberto un ex
pediente sancionador á C~lbi (in
tegrada no grupo Stora, que soli-
cita a instalación dunha celulosa 
en As P_ontes) por_ irregularidades 
cometidas nos montes do lrixo, 
Forcarei e Avión. A alternativa da 
Perm é a de consorciar coa Con
selleria as explotacións hoxe en 
mans da papeleir:a sueca. O di
rector xeral de Montes recoñe
ceu ante os representantes do 
Perm. a urxéncia dun plan for15-
tal galega. t-Jo entanto a Canse-

. Heria non interferirá os intereses 
que busquen a extensión -do eu
calipto, o que significará na prác
tica a afirmación da tendéncia ªº 
monocultivo. D 

facilitase dad9s sobre as reper
cusións 01eio-ambientais de acti
yidade das papeleiras e taméh 
que non elaborase un ·plan fores
tal. Tanto siléncio levou a pensar 
aos deputados da oposición que 
o governo quer agachar as ver
_dadeiras razóns que o impulsan' . 
·a apoiar as.papeleiras. Xosé Ma-
nuel Beiras atreveuse a difundir 
a sua teoria ao respeito. Segun..: 
do o 1ider do BNG, o Partido Po
pular está pagando agora a dé
beda contraída con _ Papelga e 
Eurogalicia Forestal lago de que 
estas _ empresas financiasen a 
campaña eleitoral do partido nos 
comícios autonómicos. Oeste 
xeito, cómprese ademais o pro
xecto da Comunidade Europea 
que 

/ 
desexa convertir Galicia 

nunha reserva forestal e afogar a 
sua produción gandeira. 

O debate sobre as celulosas 
terá máis episódios no Parla
mento. Quizá nalgun deles Ma
nuel Fraga deixe ouvir a sua-voz 
na 9ámara. De momento garda · 
un precavido siléncio. D 
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Nas grandes empreSéls metalú~icas do Ferrol 

A CIG · ~. única · que aumento~ o número_ de del~gados 
A CIG (CXTG-INTG) aumentou o 
número de delegado~ sindicais 
nas eleicións celebradas nas tres 
grandes empresas metalúrxicas 
do Ferrol: Bazán, Astano -e lme
nosa. Tanto Comisións Obreiras, 
como UGT e USO .descenderon 
no número de delegados totais 
elexidos, ainda que hai que ter 
.en canta que nesta ocasión ele
xíansé, en total, 8 representantes 
menos. 

. Comisión Obreirás tivo un as-
· censo en BazáQ, conseguindo 17 
delegados, ainda que se elexian 
catro menos. Antes contaba con 

· 16. Esta empresa era o. seu feu
do tradicional e se nas últimas 
eleicións perdera pontos, coa 

. capitalización d~ loita dos apren-

· dices voltou a remontar' posi
cións. 

Frente a esta suba en Bazán, 
CC.00. descendeÚ en Astano, 

· pasando de 9 delegados a 6 e de 
5 a catro en lmenosa. 

UGT descendeu en Bazán pa
. sando de 1 O a 6 delegados,· 
· m?-r;th.10 n número de delegados 

en Astano, alnda qu~ se elexian 
4 menos .e aumentando en lme
·nosa, xa que antes tiña 5 e agora 
pasou a 7. 

Uso foi a central que sofreu· o 
maior descalabro. En · Bazán pa

, sou de_ 3 delegados a ter 1 só, 
en Astano de 4 baixou a 3 e per- · 

Entre paréntese os delegados corraspondanJn ás ~ntarlores elelclóns 

' 

ccoo UGT CIG uso TOTAL 

Bazán .. 17 (16)* 6 {10) 5 ·(4) 1 (3) 29 (33) 

Asta no 7 (9) 8 (8) 7 (8) 3 (4) 25 (29)' 

lmenosa- 4 (5) 7-(5) 2 (1) o (2) 13 (13) 

" .Total 28 (30) 21 (2~) 14'(-13) 4 (9) 67 '(75) 

CACIQUISMO NO BALONCESTO 

Pésie a .isto a equipa resíste8e a desaparecer 

deu os dous que tiñá ·en lmeno
sa. · · 

Só a CXTG e a INTG, unidas 
na CIG nesta ocasión aumenta
ron ci numero total de delegados 
con relación aos anteriores co
m í~ios e tendo en canta que se 
elexian a 8 representantes me
nos. 

En Bazán a CIG conseguiu un 
delegado máis, pasando de 4 
delegados a 5 e do 12 por cento 
de votos ao l7 por cento. 

En Astano baixou un delega
do, airida que se mantivo no 28 
por cento de votos. 

En lmenosa dobrou o número 
· de delegados pasando de 1 a 
dous e o tanto por cento de vo
tos, pasando do 7 por cento ao 
15 por cento~ D 

Definitivamente o Obrad9iro n<;>n xogará na primeira división 
• ViTOR MiGUEZ 

De_ xeito definitivo, .e agás · 
surpresas de última ·hora, 
·o Club.e de Amigos do 
Baloncesto, Obradoiro, 
non recuperará a categoriª
da primeira división, 
inxustamente arrebatada 
en virtude do máis · 
absoluto centralismo 
deportivo. A notícia 
confirmava-se o pasado 
Venres día 19 en 

- resolución xudicial 
adoptada polo xulgad9 de 
primeira instáncia, número 
14 de Madrid. -
A decisión saltaba como unha 
muxica nos ambientes deporti-

vos do país. Despois ·dos fraca
sos negociadores co Consello 
Superior de Deportes, a Federa
ción Española de Baloncesto, e -
ultimamente, coa Asociación de 
Clubes de Primeira división, tan 
só ficaba a esperanza da via xu
dicial. Para tal qbx~cto, os repre
sentantes do clube compostelán 
requerian en Madrid a reinser- . 
ción da equipa n·a competición, 
para a cal xa había uri calendário 
esbozado, ou no seu lugar, a pa
.ralisación cautelar da mesma até 
o esclarecimento do . problema. 

Finalmente nengunha das duas 
posibilidades foi aceitada, e ape
sar de que había certas posibili
dades depositadas, o certo é 
qu~ o O~radoiro está relegado a 
milit.ar nunha categoria dé .carác
ter autonómica. 

EMIGRACIÓN \ 

O mesmo dia da resolución, 
pola tarde, o presidente da enti
dade, Antonio Besada, mantivo 
unha reunión cos xogadores 
para expor-lles a problemática e 
a imposibilidade do clube de fa
cer fronte aos contratos asioa
dos. Naqueles momentos, todo 
facia matinar que a equipa desa
pareceria' de xeito fulminante. 
Tres dias mais tarde, houbo unha 
reunión co Secretário Xeral para 
o deporte, Augusto César Len
doiro, tras da cal, os dirixentes 
composteláns manifestaron o 
seu desexo de continuar compe
.tindo, neste caso, dentro do 
marco da primeira división· auto
nómica. Este feíto dependerá do 
consentimento da Federación 
Galega e das alegacións que ao 
-respeito podan obx.ectar os clu-. 
bes da citada categoría; 

Nace a-Asociación para a Defensa do Emigrante G·a.1~0 

Perto de seiscentas ·. persoas. 
regresan mensualmente . da· emigración 
•x.c. 
Perto de seiscentas 
persoas están regresarido 
mensualmente da 
emigración, nunnha 
po.rcentaxe que se rep~rte 
entre o 60 orixinário de 
paises eüropeus e un 40 
da América. Despois de· 
váríos meses de 
organización en diferentes 
cidades e vilas galegas, · 
ven de se constituir para 
defenderse e informarse 
ante o desamparo legal, a. 
Asociación para a Defensa 
do· Emigra~te Galega. 

\ 
O perfil do emi_grante que volve 
plantexa obxectivaniente un grau 
de inadaptación elevada que a 
atitud~ da administrae"ión e de 
moitos estamentos da sociedade 
convirte en conflitiva. Son xente 
maior en · moitos casos, que re--

- gresa con complexo de non trun-
far, ou tillo~ de vellós emigrantes 
que teñen que instalarse _nunha 
cúltura que non é a suá e moitas 
veces con necesidade dunha 
reaprendiz~e profisional. Se a 
iso lle sumamos as dificuldades 

· burocráticas que impón ' a admi: 

nistración, o trance fai que moi
tos decidan voltar de novo como 
emigrantes. 

A cifra que facilita Luis Pérez 
Leira, activo animador da Aso
ciación para a Defensa do Emi
grante Galega, é de seiscentas 
persoas que pasaron o pasado 
ano pola Delegación de Traballo 
de Vigo en condición d~ retorn;;i
dos, unha cifra á que ten certeza 

. que sé -deben sumar bastantes · 
máis que regresan en condicións 
de serniclandestinidade 'para evi-

. tar o férreo corsé das leis de in- · 
migración. . 

- "O que. se ' precisa primeira
mente é atender e informar ao 

. qu~ volve, que non coñece os . 
seus direitos ríen s·e lle facilita de 
nengunha maneira, a integración. · 
O problema burocrático é grave, 
pero tamén o é o da vivenda, ou 
o laboral, duplicad9 este último 
porque o acento descubre a ori
xe e hai racismo. Os emigrantes 
e-os seus tillos que regresan de 
América son marxinados e trata-. 
dos, de. el'\trada, con .o sospeito
sos. Hai comércios que non lle 
dan unha farxeta de crédito sim
,piesmente por esa razón -do 
acento sudamericano, indepen
dentemente de que o pasaporte 
o acredite como cioadán gale
·go". 

Apoio e rein~erción 
A princípios do verán falouse 
dun Plan Piloto .a levar en diver
sos pontos do Estado, entre eles 
Pontevedra. O Plan era -funda-

. mentalmente de asisténcia social 
e información, pero nen ten dado 
os seus primeiros pasos. A 
ADEG. quer que se lle facilite, 
ante a inibición oficial, a maneira 
de suplir esa caréncia, dotándoa 
dunha mínima estrutura á que se 
po.da chegar q ~etornado. "O 
Plan Piloto incluiria asisténcia 

. social e formación profisional, 
perq nós coidamos que debe ir 
máis alá e facer programas de in
serciór:i cultural ou fomentar a 
criación de cooperativas. Asi 

· como se facilitan terreas a coo
perativa~ dos sindicatos, nós po
deriamos. organizarnos, .da r:nes
ma maneira, para construirmos 
nós as próprias vivendas se hou
bese créditos qu~ nos apoiaran. · 
Como · iniciatiya primeira para 
axudar á integración cultural do 
retornado, a un país que tamén 
-é seu por, direito, ternos organi
zado uns cursos de língua e cul
tura galegas, e ainda que a Xunta 
apenas ten competéncjas, que ·si 
obrigas,1 ternos · solicitado unha 
entrevista co Secretário para as 
Relacións coas Comunidades 
Galegas no Exterior.". 

A -AEDG ten , preséncia xa en 

De todos os xeitos, e apesar 
do optimismo manifestado por 
Lendoiro, en . relación coa apela

. ción pota via xudicial ordinária, e 
. pala deportiva através do CSDD, 

o certo é que o Obradoiro canta 
con moi poucas esperanzas de 
recuperar o inxustamente perdi
do pero tamén, inxenuamente 
propiciado. 

Tempo é agora, xa que logo, 
de reflexionar sobre _o apoio que 
a cidade compostelá lle quer 
prestar á sua equipa, asi como 
sobre o papel de certos dirixen
tes como Paco García na Fede
ración Galega ou Pere Sust na 
española, están a facer no balon
cesto estatal. O máis importante 
deste proceso é que 1lpesar de 
todos eles, o "Obra" resístase a 
desaparecer. o 

Pontevedra, O Grave, Vilagarcia, 
Moaña, Tui, Salceda, Vigo, For
carei, A Coruña e Ourense. 

Unha lei para recuperar a 
nacionalidad e 
Despois de terse tramitado no 
Senado actualmente está no 
Congreso esperando a decisión 
política da sua aprobación a mo
dificación da Lei de Doble Nacio
nalidade, un proxecto que tanta 
adaptar a lexislación española ás 
esixéncias da CEE. A Lei da Re
cuperación da Nacionalidade su~ 
paria na sua aplicación a auto
mática reversión da nacionalida
de española a aqueles emigran
tes que tiveran renunciado a ela 
por esixéncias laborais no país 
de recepción - caso dos gale
gas na Arxentina que acedian a 
un pasto no Estado- e a obten
ción da mesma aos tillos dos 
emigrantes. Desta maneira un 
enorme capital de .n'ovos votan
tes estarían en xogo especial
mente en América, onde até ag·o
ra só votaban uns quince mil dos 
250.000 galegas ali ·presentes, 
sen contabilizar aos filias que 
quixeran aderir a esta P.OSibilida
de legal. A mesma Lei existe e· é 
aplicada na ·1tália hai anos, che
gando a afectar aos netos dos 
emigrantes. o 

-Q MELLOR_ DOS MUNDOS. 

" Vivimos no mellar 
dos muncfos posíbeis 

Felipe González 

O pasado Martes 23 estaba 
prevista a proxeción do filme 
O ano das cholvas torren
ciais no Al:lditório de Caixa 
Vigo de Vilagarcia. A película, 
protagonizada por Nastasia 
Kinski e baseada nunha no"' 
vela do ·romántico escritor -
ruso Turguenev, tivo que ser 
suspendida a caus_a dunha 
inundación. 

Tres rapaces de Lugo foron 
detidos por cultivar ma
rihuana en tres macetas. 
Ademais fóronlle incautadas 
unha cámara de fotos, un ra
diocasette e 65 mil pesetas 
que lle deran os pais dun de
les para pagar a matrícula. 
Segundo a policia os mozos 
non poideron acreditar a pro
cedéncia destes bens. Xa ten 
o xuiz Garzón onde aprender 
a ser severo. 

Unha excavadora rompeu hai 
escasos dias, o cable coaxial 
na estrada Pontevedra-Vigo 
causando unha interrupción 
das comunicacións na bisba-. 
rra. A telefónica obligará á 
empresa proprietária da es
cavadora a pagar o equiva
lente do custo das chamadas 
realizábeis no periodo inte
rrumpido. O notabel é que o 
teléfono non se uso u e os 
verdadeiros perxudicados fo
ron os usuários. 

Despois dos últimos fichaxes 
do PSOE -Enrqiue Curiel, 
José Sanromá ... - resulta to
talmente incomprensíbel e 
inxusta a dureza coa que 
este partido está tratando a 
Jorge Vestrlnge. O ex-PP 
leva anos traballando a sua 
entrada e facendo profesión 
de fé. 

O que si está desmentido é 
que Curiel vai ser o primeiro 
convidado estelar ao progra
ma da TVG que prepara An
tón Reixa Sftio Distinto. O 
Partido Socialista viuse ta
mén obligado a aclarar que a 
entrada no partido de Curial 
nada ten que ver coa campa
ña de promoción do filme de 
Robert de Niro sobre a máfia 
titulado Un dos nosos. 

A Asociación España-URSS, 
cuxas clases de ruso están 
senda seguidas por un amplo 
número de alumnos, leva se
manas esperando pola che
gada dun novo profesor. O 
designado agarda 'na Unión 
Soviética a que España lle 
conceda o visado. Un pouco 
de glasnost por aqui non vi
ria mal, como mínimo para 
·compensar a poi ítica de porl 
tas abertas que está desen
volvendo a URSS, coa ·con
cesión, por exemplo, de bol
sas para que os estranxeiros 
que o desexen podan seguir 
cursos nas suas universida
des, como está a facer preci
samente xa unha estudanta 
viguesa, membro da mencio
nada Asociación. D 
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Os gardas civís maltrataron a doús vidños . _ 

AJJOSA TUBA . -4 ~r· 
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/ 

No Grave esíxenll~ responsabilidades ao g9vernador ~ivil 
/ 

retirada fevidente da vida g,roven
se desde hai tres anos, desen
volvíase o mesmo Mércores no 
que a Comisión "contra a violen
cia" tiña concertada unha reu..: 
nión co Governador Parada Me
juto. Este feíto daría "mais am
biente ao xuízo contra Bea". A 
parte da acusación manexou ter
mos como sedición, de conse
cuéncias terminantes no caso de 
resultar unha senténcia conde
natória, o que desGarta un retor
no da direita ao próximo governo 
local. O medre de prestíx10 da 
agrupación municipal do - BNG 
podería facilitar o regreso das 
forzas de esquerda á próxima 
corporación. o 

•Á.MASCATO 

O Mércores, 24 de Outubro, dia 
de cerre deste número de ANT, 
era unha data de especial rele
váncia na política local do Con
cello de O Grove. A oposición ao 
governo municipal (PP e lnde
pendentes da direita) liderada 
polo BNG e PCG afrontaban 
dous fitos que terán transcen
déncia no desenvolvimento dos 
vindeir.os meses pre-eleiciqns lo
cais. Dunha banda a entrevista 
no Governo Civil ao que se lle 
es1xen responsabilidades na ac
tuación de dous números da 
Garda Civil, e da outra o xulga
mento do ex-alcalde Bea Gondar 

e un bon número de simpatizan
tes seus, acusados de sedición 
por boicotear un pleno. 

Ambos feitos"terán incidéncias 
-segundo cal sexa á resolu
ción- no resultado das eleicións 
municipais nun pavo cunha es
pecial propensión ao enfrenta
mento político·~ Un concello no 
que intereses relativos ao naréo
tráfico, especl)lación urbanística 
e ideoloxización veñen marcan
do o.acontecer da vida local. 

Garda civil e maos tratos 
A manifestación convocada por 
BNG, EU, INTG, CCOO, e os clu
bes desportivos Rasoeiro, Os 
Mecos, · Anduriña e Deportivo 

ELEICIÓNS A CONSELLOS ESCOLARES 

Grave, xur¡taba no pasado Do
mingo a máis de mil persoas que 
reclamaban o início dun expe
diente disciplinário e o urxente 
traslado dos Gardas Civís envol
tos nunha actuación de maos 
tratos contra dous viciños que 
precisaron de asisténcia médica. 
A oposiéión fundamenta o seu 
pedimento na presunta desvia
ción na que incorrerian os Gar- · 
das "ao ultrapasarse nas suas 
funcións, caindo en abuso e vio
léncia desmedida", en palabras 
dun voceiro dos convocantes. 

Comezáran os ·teitos nunha 
. discoteca, penoentes de depurar 
as responsabilidades da preSén
cia dos Gardas, e tiverón no ex-

teriór do local os "posíbeis maos 
tratos contra un destacado des
portista loqtl que saira na defen
sa dun viciño aoque os Gardas 
reprimiran". , 

A falta de solidariedade do go
verno municipal e do PSOE está 
·a.ter unha forte contestación po
los colectivos convocantes, ante 
o-:(¡ue consiqeran "un feito grave 
e inxustificado que viola os míni
mos direitos democráticos dos 
cidadáns". · 

Xulgamento de Bea 
Gondar 
O xulgamento que poderia supor 
a inabilitadón para cargos píbli
cos do exalcalde Bea Gondar, en 

O FUTURO DOS COMITÉS ABERTOS NO ENSrNO -MÉDIO 

O curso pasado asociacións de estudan
tes e distintos Comités Abertos xa consti
tuídos, asi coma xestores/as dispersos/ 
por moitas localidades do país, decidimos 
construir unha Organización Estudantil no 
ensino médio desde unha óptica galega e . 
progresista. 
. A organización que estamos a construir 
son os CAE. (Comités Abertos de Estu
dantes), que xa son a forza motriz do es
tudantado galego; como se demostrou 
nas protestas contra a LOGSE. 

Nos CAE. eremos que unha organiza
ción de estudantes debe defender e rei
vindicar os nasos direitos, desde a reali
dade nacional e social; por iso non nos 
valen forzas con critérios marcados en 
Madrid e na órbita do PSOE, que hoxe 
nos impón a Logse. Neste proceso de 

MIGUEL EDREIRA 

auto-organización do Estudante Galega, 
estamos dispostos e dispostas a colabo
rar con outros sectores sociais, coma aso
ciacións da mocidade, viciñais, culturais, 
asi coma o sindicalismo nacionalista e os/ 
as estudantes universitários/as dos C.A.F. 
cos que somos solidários/as e afins. 

A nosa oposición a leis coma a Logse, 
o noso carácter reivindicativo dos direitos 
do estudantado, as nosas alternativas ... 
son sobretodo propostas de futuro. Por 
iso, ternos definido un programa político
estudantil no cal amosámonos en contra 
de calquer tipo de selectividade, polo 
exercíció dos direitos do estudantado e 
por un Ensino Público Galego, totalmente 
gratuito, laico, popular e democrático, ,non 
sexista e que se identifique coa realidad~ 
nacional. Tamén, ternos aterecido unha 

Alternativa de Reforma Galega do Ensino 
frente a Logse. 

A LOGSE restrinxé o poder da Adminis
tración Autonómica en matéria educativa 

- e o ensino médio continua a ser un instru
mento de selectividade social e que non 

~ permite o exercício dos direitos do aluna
do. Ademais non se incluen novas méto
dos pedagóxicos: educación para a paz, 
sexual e neñ sequer existen un Plan de 
Orzamentos .para a realización da Reforma -
(co cal o Governo amosa o seu desintere-

'/i. LOGSE CONTINUA A SER 
UN INSTRUMENTO DE 

SELECTIVIDADE SOCIAL' 

111 
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Ü prazo límite para a acreditaeión das labores de rozas, p~das, 
rareos a masas arboradas e demáis obras de limpeza de monte, feítas 

ó a?eiro da Orde de 29 de Marzo, rema~a O MércoreS, 31 de 
Outubro. 

UNTA DEGAUCIA¡ 
---

----

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, -
GANDERIA E MONTE$ 
Dirección Xeral de Montes 
e Medio Ambiente Natural. 

----

se pela educación). 
Agora, a comezos de curso, celebraran

se Eleieións a Consellos Escolares, uns 
órgaos de governo_ onde a maioria, que é 
o estuc;fantado, está en minoría. Nós pre
tendemos que a presenza do estudantado 
se incremente en porcentaxe en todos os 
órgaos de governo. 

A nosa intención coma organización é a 
de levar as reivindicacións do estudanta
do aos Consellos Escolarés, e ao Consello 
Escolar da Galiza (de onde é necesário 

_evitar que estexan a Faxeg ou Q S. de Es
tudiantes, forzas subxugadas a intereses 
alleos e partidários), asi como defender os 
nasos direitos mobilizandQ e representan
do aos/as lunes/as do ~nsino Médio. o 
Miguel Edre1ra é membro da Xestora Nacional dos 

- C.Mt. 
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•A declaración de sobera- --
nia de Ucránia. Na declaración 
de soberanía de Ucrania, adoptada. 
polo Soviet Suwerrio da república, 
formúlase a vontade do povo ucra
niano de criar unha sociedade de- · 
moer-ática a partir das necesidades 
de asegurar en harmonía Os .derei-

. tos e liberdades do home. Esta 
construcción debe facerse no res
p__eito dos dereitos ·nacionais de to
dos os pobos e,.. na pteocupación 

· do cabal desenvolvemento politice, 
económico, social e · espiritual do 
povo de · Ucrania. A República So
cialista de Ucrania ten a sua pro
pria cidadania é garante a todo ci
dadán o direito a conservar a cida
dania da URSS. 

As relación~ da República Socia
lista de Ucrania coas outras repú-

. blicas da URSS baseanse nos 
acordos ásinados sobre· os princi
pio's da igualdade de· dereitos, res
peito mutuo e non inxeréncia nos 
asuntos internos. Esta declaración 
é a base para a nova constitución 
de Ucrania ~ determina a .posición 
da República ao concertar acordos 
internacionais. Os principios da de
claración da soberanía da Repúbli
ca dben se ter presentes para a 
concertacións do novo· acordo coa . · 
Unión. O 

.-

CÁMBIOS NA PAISAXE .-

1. 
1 

~GALIZA E MUND.O 
- J 

• Agasallos para · Gorba
chov. No Museo Central da Revo
lución ven de inagurarse unha eX
. posición de agasallos recibidos 
polo presidente da URRS Gorba
chov e a sua muller Raisa, pe de- · 
sempeño do seu cargo. Nas vitri
nas do museo aparecen un vaso 
dourado que lle oferecera a primei-

Francisco Rio . B~rxa, xeógrato 
, ra ministra británica Margaret That
cher durante a visita ao Reino Uni
do, unha caxata do xogador de 
Hockey canadiaho Gretzky, obxec
tos de xoiaria, metais, pedras pr:e
ciosas e un xarr(>n de alto. valor que 
lle apresentara. Ron~ld Reagan na ... 
visita aos Estados Unidos. Na ex
posición hai en total 1.500 agasa-

- llos de alto valor. . " 

Todos estes agasallos son- pro
priedade do ministério de Finanzas 
da URSS, al igual que· todas as do-

. nacións que reciben os repr~sen-' 
tantes oficiais do Estado soviético 
de cidadáns extranxeiros, por un 
valor superior a 50 rublos (40f> pe
s~tas). · · o 

• Rádio Liberdade~ Don Ngu
beni, locutor de · Ra<;lio Freedom - . 
(Radio Liberdade) patroc!nada polo 
Congreso Nacional Africano, tala 
todos os dias para .Suláfrica . desde 
Lusaka, xa que nen as tímidas re
formas .introducidas polo rexime 
racista de pretoria lle permitiran ra.-

. diar no interior do pais. O _governo 
racista ten procurado anular as 
·emisión 'de Radio Liberdade con 
interferéncias, pero a emisora ca
nea diariamente estas dificuldades 
polo procedemento de emitir en · 
varias frecuencias. 

Para Don Ngubeni, 'as negoGia
ción entre o Congreso Nacional 
Africano e o governo de Pretoria 
debería pasar pala liberdade de ~x
presión, como condición previa. ' 

"fiamén a Frente Farabundo Marti 
para Liberación Nacional do Salva
dor considera que a sua emisora 
-RadioÓ Venceremos debería emitir 
con liberdade para que as coriver
sacións de paz que actualmente 
mantpen a Frente co Governo do 
Salvador poidesen avanzar. Na ulti
ma reunión ·celebrada en Costa 
Rica entre o FMLN e o Governo, os 
representantes desde último asina-

-ron un acordo polo que renuncia- · 
ban ás detencións arbitrarias, a 
tortura e a interferéncia de emi
csións radiofónicas da Frente. O 

'Ternos qué plantexamos unha reformulación 
_do_ território· segun·do -critérios· sócio-económicos' 

. • XAN CARBALLA . 11111-----------
FranCiSCO Ria Barxa é un "'SEMPRE CREIN QUE 
xeógrafo da xeneración que o ·GALEGO TEN UN 
se formou imediatamente·a SENSO DA NATUREZA 
seguir da guerra. Autor de ' MOi ESPECIAL. QUE SE· 
diversos estudos sobre 
aspectos de xeografia_ SINTE FORMANDO 
histórica ("Cartografia do PARTE -DELA' 
reino de Galicia no Antigo 
Réxime"), está a preparar · 
un traballo sobre os rios 
galegas. Director do 
Instituto Padre Sarmiento e 
membro do Consello da· 
Cultura, Ria Barxa repasa 
· nesta entrevista aspectos 

· sobre a paisaxe social e 
. xeográfica galega e da 
. atividade da sua xeneración 
de~de os tempos en que 
participou na iniciática 
"Revista de Economia de 
Galicia" · 

"Galiza ten unha imensa variedade · 
xeográfica pero ao tempo forma . 
un ha unidade de cultura . perfeita 
éon esa ·xeografia por dispar que 
se)(:a. Está a montana, están os 
vales profundos, está o ni_ar, cal
mo nas Rias Baixas e forte na 
Costa da Marte." Con esta afirma
ción Francisco Rio Barxa pon o 
adro a unha conversa na que pri-

. meiramente lle pedimos que faga 
unha incursión descriptiva nunha 
_ciéncra que abranxe tantas espe
cialidades. "A xeografia é unha es
pécie de caixón de xastre, porque 
nela in.terveñen· di;.,ciplinas de inte
rese para a terra e para o horne: 
interesa a xeoloxia, a demografía, . 
a socioloxia, ... todo iso é xeogra
fia, pero o conxunto, a síntese de 
todo~ eses · saberes é o xeográfi-

co .. O podkr dar un cadro da pai
saxe natural e humana, que sexa 
o éompéndio .de todos os condi
cionamentos é labor do xeógrafo. 
Se abrimos unha xanela e descri
bimos o que vemos o xeógrafo ta
laría do chan, do tipo de vexeta
ción, do clima, do home que con: 
quistou aquela terra, do habitat 
condicionádo pola economía, das 
vivendas, ... a di~ensión sintétic~ 
de todo isto seria a' xeogra1ia". 
O galeguism.o ten en Otero unha 
figura emblemática dunha visión 
da terra. 

1 

Sempre crein que o galego ten un 
senso da natureza. moi especial, 
que se sinte formando parte dela. 
O -galego sinte a paisaxe como 
algo moi seu e non se pode\ falar 
nunca do home aillado da paisaxe._ 
Disto talaba Otero Pedrayo cando 
se refería ao sentimento da paisa-
xe. ' 

Anos escuras 
Vostede participou na criació".l da 
"Revista de Economía de· Galicia" 

· que dirixiu nos anos 60 Xairne llla 
Couto. 
A revista acollia ·todos'aqueles es- · 
tudos que podían axudar a com-. 
prender a -realidade económica e 
eu~ que naquel· momento dirixia te-. 

ses de licenciatura na Universida
de, deille curso a elas na revista. 
Habia traballos sobre a ganderia, 
o movimento dos partos, a econo
mía labrega, problemas de demo
grafia e povoación... Eran aporta
cións útiles· para os economistas. 

Naquel momento era preciso 
criar unha revista que analisara a 
realidade económica e vencellala 
aos problemas que vivia Galiza 
naque! momento. Xa levaba anos 
funcionando Galaxia, dentro dun 
proxecto cultural que cubriu un 
valeiro enorme naquela altura. A 
"Revista de Economía" tivo moitos 
atrancos e mesmo desde Madrid 
era censurada, e foi mágoa que 
nón durase anos dabondo para re
coller ás novas xeneracións de 
economistas que se estaban for
mando na Universidade galega. 

Cando o golpe de estado do 36 
· vostede ten 16 anos. Como vive 
a sua xeneración a imposibilida
de de incidir na transformación 
do país? 
Desde que rematamos o bachera
lato, e logo da guerra, entramos 

· na Universidade. Foi unha época 
de verdeira miséria en todo;:; os 
conceitos. A faculdade apenas 

'Fo1 MAGbA QUE A 
REVISTA DE 
ECONOMIA DE GALICIA 
NON DUl)ASE UNS 
ANOS MAIS PARA -
RECOLLER A NOVAS 
XENERACIÓNS QUE -
SAIAN DA FACULDADE' 

tiña médios e durante moitos 
anos, até que se funda Galaxia, 
estabamos nunha grande orfanda
de cultural. Xuntabámonos e orga
nizabamos charlas coas que man
tiñamos o interese polos temas 
culturais. Grácias as tertúlias con
seguimos manter unha carta coe
sión arredor das inquedanzas cul
turais. Cando comeza Galaxia 
abriuse unha porta e mesmo co
mezamos a facer reunións e coló
quios sobre os traballos que se 
publicaban ... Se non fose por es
tas pequenas pero importantes 
causas aquela orfandade increíbel 
dos anos escuras seria insuperá
bel. Eu dese tempo taño unha idea 
tremenda, case con desexos de 
esquencela porque foron anos 
perdidos. Non habia libros, non 
había profesorado e os que che-

. gamos a Santiago con ilusión de 
estudar e formarnos topabamos 
un panorama de miséria. 

O Instituto Padre Sarmiento que 
vostede dirixe é continuación do 
Seminário dé · Estudos Galegas 
(SEG). 
Cando o levantamento deixara de 
funcionar o SEG e no ano 43 quí
xose r_etundar pero sen charnarlle 
asi, senón Instituto. lso poderia 
ser unha forma de darlle Norte .ao 
espléndido SEG, e moitos dos qt:Je 
formaron parte daquel integráron-. 
se no Padre Sarmiento. Dos que 
quedaron na Galiza do SEG todos 
se integraron no Instituto. · 

Renovar_ a investigación 
Pero o património estivo a piques _ 
de perderse. 
O património salvouse-_grácias ao 
presbítero Carro. Isaac Diaz Pardo 
volveu formar unha agrupación co 
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~DAOUELES ANOS DA 
POSGUERRA, DA 
ORFANDADE ---
CULTURAL NA QUE 
VIVIMOS, CASE TEÑO 
DESEXOS DE 
ESQUENCELOS' 

tuto como o Seminário necesitan 
axeitarse ao que se nos ven co sé
culo XXI. Non debemos facer unha 
agrupación, porque non se pode 
traballar asi hoxe, como a que fi
xeron os fundadores do antigo Se
minário, que financiaban os estu
dos do seu peto. Hoxe é imposí
bel. O Instituto e outras institu
cións semellantes precisan unha 
readaptación das suas activida
des, precisa de investigadores de 
plantilla. O que non pode ser é ter 
unha revista para publicar de can
do vez algun traballo. Hoxe ten 
que haber unha investigación máis 
en equipa e planificada. A nova 
institución que Galiza precisa criar 
ten que ter manee- económica da
bondo, xente de plantilla respon
sabilizada e que realiza traballos 
de investigación en equipa. E iso 
hoxe non se pode cobrir a meio 
de nengun mecenazgo, porque 
estamos falando dun instituto adi
cado ás humanidades que necesi
ta moitos cartas. Se talásemos 
doutras especialidades científicas 
as cifras dispararíanse. 

Hoxe o Padre Sarmiento e o ca
talán Milá i Fontanals son os úni
cos centros do CSIC de carácter 
humanístico, e en Madrid xa os 
coñecen como "os atípicos". En 
Cataluña decatáronse da impor
táncia de soster o Milá i Fontanals 
e a Generalitat deulle case 70 mi
llóns de pesetas para o seu fun
cionamento. 

Calquer investimento en cultura 
sempre vai rentuar e por moitos 

cartos que se apliquen á educa- · ·os primeiros orzamentos eran moi 
. ción, á investigación, finalmente o cativos. Hoxendia coido que o 
país _sempre vai recoller un froito Consello está marchando relativa
multiplicado. mente ben, te·n c.inéo áreas de in-

vestigación e cada unha das ·co
Non segue habendo unha disper- misións destas áreas está facendo 
sión de centros, unha espécie de traballos interesantes. Eu estou na 
reino de taifas, ás veces pouco do Património da Natureza na· que 
transparente, que obriga aos in- fixemos un estudo da natureza 
vestigadores a andar dun sítio ameazada, e veñen de ·rematarse 
para outro? Non hai pouca con- outros doús sobre espácios bioló
centración de fondos documen- xicos da Galiza. Penso que o Con ... 

. tais, bibliográficos e hemerográfi- sello está facendo un labor intere- · 
cos? sante e está para mobilizar certos 
Hai un minifúndio quizais dema- aspectos, acon.sellar, . .-: e nese 
siado grande.' Pero non creo que campo ~oido que está facendo 

cousas. Debe facer.máis, sen dú
sexa solución unha institución que bid.a, pero nos seus estatutos está 
se ocupe de todo o traballo. Qui-
zai$ no senso administrativo ou di- contemplada tamén -ª sua ampHa-

.ción. . rectivo pero é interesante que -
existan -institucións locais. Antes · A xente que -está dentro paréce- · 

me valiosa o que non exclue que 
era a Universidade quen parecía podia haber moitos . outros inte
chamada a ese labor pero hoxe xa 
hai unha multiplicidade de orga- grantes de igual valía. 
nismos criados e funcionando. Vostede ten un estudo sobre a 
Vostede representa desde a sua división administrativa de Galiza,_ 
criación ao Instituto Padre Sar- no século XVII. Como condiciona 

·a permanéricia dunha estrutura 
miento no Consello da Cul~ura, provincial tantas veces criticada, 
agora van elexer un novo presi- a falla dunha definitiva ordena
dente, coida que o Consello está ción do território? · 
chamado a dinamizarse? Non 
debe atender un· maior pulso de Xa hai .vários estudos sobre co
contacto coa sociedad~? marcalización e isa parece que 
o Consello cando comezou pasou está nó horizonte. A división pro
uns cantos meses con pouca afivi- vincial vese superada, indepen
dade e sofreu grandes críticas con dentemente de que teña sido moi 
moita razón. Ao princípio sempre popular, porque é artificial. Galiza 
se está a ver como se camiña e é unha unidade física e humana e 

é o que ten , que ·ser. Pero débese 

'CALQUER 
INVESTIMENTO EN 
CULTURA E 
EDUCACIÓ_N_S-EM-· -PR_E_ 
É RENDÁBEL PARA O 
PAÍS. VAILLE SER 
DEVOLTO CON 
CRECES' 

dividir non só por razóns adminis
. trativas. As províncias hoxe non. 

resisten un razonamento categóri- -
co e debia haber unha división 
non baseada n·o que antes en xeo-
_ grafia se coñeQia como rexión na
tural, senón polos factores que 
nunha visión moderna atinxen ao 
sócio-econóniico. A própria divi
sión municipal, con 313 con9ellos, 
non parece ·a máis adecuada. Te
rnos que plantexarnos seriamente 

- unha reformulación do território 
baseada nos aspectos sócio-eco
nómicos e nas condicións natu-
rais. O , 

'O cultivo do eucalipto está __ apadriñ~do 
por moitos intereses económicos' 
Nestas décadas unha das pai- menta o protagonismo do urbán . . 
saxes que máis ten mudado é a A respeito do forestal hai duas 
do agro e dentro dela a forestal. tendéncias: unha ir contra certo 
A paisaxe agrária en xeral modifi- tipo de arbres que se consideran 
cause moito. Perdeuse boa parte case nocivos, unha tendéncia 
do trigo, do centeo, e aumentou contra o eucalipto -o problema 
a pradaria e a gandaria. Mudo u dos fenois, da excesiva · deman
a paisaxe agrícola, pero non só d~ de ~uga,. ... -; outra ten~~ncisi 
son os cámbios de cultivo ta- d1 que 1so e unha·esaxerac1on. E 
mén a estrutura das parcel~s. A , moi dífícil tomar, partido por uns 
nosa estrutura está feita ben con ou outros. Pero e claro que o eu
campos pechados ou semiaber- calipto non é a arbre idónea para 
tos -as agras, abertas no inte- Gal!za, ,O mellar que temo~ ~a 
rior pero pechadas arredor de Gahza e unha natur.eza propria 
si-. Esta era a situación hai uns que ven dada polo chma e o solo 
anos e agora coa concentración ~ as verdadeiras espécies de Ga
parcelária estanse tirando os va- liza son as do querc9s, os carba
lados, os cámaros desaparecen 
e, até as arbres que 'facian de 
marcos de división van desapa-

llos fundamentalmente e tamén 
os castiñeiros ou as abidueiras e 
outras frondosas. lso seria o de
sexábel. Pero hai outros intere- . 
ses nos que entran- as celulosa¡:; 
e as fábricas de papel, e o euca
lipto fornece unha gran cantida
de ge matéria prima. 

Debemos facer a ·guerra ao eu
calipto ou convertir Galiza hun 
enorme eucaliptal? Pensando 
como xeógrafo na Galiza precí
sase un plan forestal, un estudo 
completo. Débense estudar as 
áreas . de explotación e localiza
ción das distintas tipos de ar
bres, e posibelmente ali callan 
espécies que teñan un interese 
industrial para as celalosas. A , 
implantación destas indústrias 
débese contemplar con doidado recendo. Está nacencia unha Ga

liza ampla e aberta, ·completa- , porque poderia multiplicar a ex-
~ E-P•R•E•C-IS_O_U_N ___ tensión do eucalipto en exceso. ,mente distinta. 

A paisax~ forestal está mudan
do desde hai moitos anos coa in-· 
trodución de arbres ·forasteiras e 
moi especialmente cos incéndios 
forestais. 

Hoxendia na xeografia hai un 
cámbio enorme pero que se nota 
máis . nos paises eminentemente 
rurais . . A xeografia está pasando 
de ser unha matéria que incidia 
no rural a unha matéria no que o 
urbán é máis relevante. As direc
trices e as mentalidad.es urbáns 
estanse extendendo a todo o 
mundo e en Galiza hai un cámbio 
radical onde na x~ografia au-

A demanda seria moi intensa e -
PLAN F.OREST AL MOi plantariase eucalipto en áreas 
MEDITADO. ;CADA . que deberan reservarse para.ou-

E-SPE' CI E DE·BE TER A tras espécies. A .lexislación debe 
ser moi clara i:}ara que se respei-

SUA ÁREA DE tasén as áreas~ Fálase de que a 
CULTIVO PERO NON partir dos 400 metros de altura 

' · non nace o eucalipto, pero é que 
-SE PODE FACER :i meirande densidade povoacio-
. UNHA. EXPANSIÓ_N__ nal do país está por baixo desa 

INCONTROLADA DE alt~ra~ultivo desta espécie est~ 
NENGUNHA SO POR apadriñado por moito9 intereses 
INTERESES - · económ.icm;_;_a, é.~ pnsfbel '"!~ es-: . 
-IN-o-=D-=-u-=-s=-T=R~IA-:-:-IS=-=-' ---- tes salten por riba dos límites 

que se poñan por lei. -
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NÜVA ORDE ECONÓMICA 
• FRANCISCO CARBALLO . 

·· O Soviet Supremo . da URSS (Parlamento) aprobou _o dia_ ·19 o proxecto 
do Presidente Gorbachev para a reestruturación da economia soviética. -

A síntese lograda amplamente difundida palas axéncias soviéticas e 
dadas a coñecer por ANT na caderno dedicado á Perestroika; confirma a 
liña de prudéncia ·política e de reformas fondas que definen o programa 
reformulador en curso na URSS: unha grarJde i11teryención da sociedade 
civil, a corresponsabilidade. participativa das institucións de abaixo cara 
acima, un Centro confedera! · de atribución delegadas _das "soberanias -
das Repúblicas" .. E, no eixo de todo, un mercado "regulado". A reformu
lación de Gorbachev desuniformiza a planificación da econoniia caracte
rística do estalinismo. O mercado foi sempre ·un factor de dinamización 
da sociedade tantó no feudalismo como no- mercantilismo e, por suposto, 
no capitalismo industrial. Pero o mercado feudal e mercantilista eran mer-
c~dos regulados a diferéncia do canonizado palas leis da oferta e da 
demanda de Adam Smith. Tam$n agora, ese mercado regulado vai ser 
un botón de fogo da nova etapa sociálista. 

. A masiva obnubilación dos meios de comunicación ocidentais que só 
observan nos países do leste os. elementos abandonados do "socialismo 
reaf" e dos partidos comunistas ·en vez de rexistar_.'O novo edificio que 
está a levantarse, pode producir o engano colectivo sobre a realidade -
internacional. Mundialmente os sistemas precisan deseformulación: o ca
pitalismo. vive unha décadéncia ética, soc.ial e política. USA, .. cabeza da 
riqueza de Occidente, ten 31 millóns ·de pobres\ 115 persoas· por Km2 

que m_endigan. Xapón e a -cEE viven nunha economia de depredación de 
matérias primas e nunha inestabilidade ben 'manifestada na crise do Gol
fo Pérsico. O máis grave é que estes -p¡;:tíses capitalistas son ricos grácias 
á rapiña do Terceiro Mundo, que non pode proseguir perdendo sangue ._ 

Á sua vez os países do "soc_ialismo real" cumpriron unha etapa e. avan
zan· cara novas horizontes: Pero ese avance ·é difícil: no Leste tamén 
houbo grandes fallos de convivéncia e os novos procesos non poden 
agachar falácias nen apoiarse eri teorias mesiánicas. A_realidade é testán' 

. e rexeita os eng~nos paradisíacos. 

A situ~ción mundial require .o desarme, o respéito ao meio ambiente, 
unha calidade de vida humana. Non é o m~nor merecimento da PE:m~stroi-
ka a laboriosa busca da paz mundial. O prémjo a entregar a Gorbachov- - · 
pode signficar un recoñecimento aa humanidade por tal labor. A sua visi-
ta ao Estado español é uriha boa oportunidade para analisar a sua políti-
éa. . _ _ 

A nova etapa do socialismo a ensaiar na UF3SS non é só algo interesan:
te para ese enornie país, un verdadeiro continente, é parte dun proceso 
que busca dunha nova orde mundial que satisfaga uns mínimos para 
todo o mundo. Se a·pe·restroil<a fracasase, fracasaría ese camiño de es
peranza de todos os países cara outra formá de convivéncia internacio
nal; fracasaria a loita do Terceiro Mundo a prol'da es_p~ranza que mantén 
ainda nas espantosas circunstáncias de vida flOS-que se atopan. Superar 

: a situación actual das relacións sociais sobretodo a n ível internacional é 
o grande reto da política. A· democrácia participativa e igualitár:ia non 
pode encerrarse en c.ertos países como beneficio de priviléxios; ten que 
universalizarse· en todos os pavos e cultúras como resultado de cada 
proceso endóxeno e libre·. · - D 

l-
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A CONTRADIPl?N. NORTE-SUL 

• A. CABANAS/SA~·SALVAD.OR 

O muro de Berlin véndese 
como '"souvenir" rio centro 
da vella Europa; ó Leste 
camiña cara o Oeste, e o . 
Oeste marcha a xuntarse 

. co Leste; Lenin -din-

morreü, e Marx está dé profundos cámb.ios e 
· agonizando; o comunismo indefinlcións .- .. 
e mais o socialismo - . desacollgantes, mesmo é 
afirman outros~ déixaron · unha interrogante s~ber 
de ser alternc~tivas no por onde sairá o sqt á · · 
horizonte da RevoluCión mañá seguinte. Mas no . 

. lmposíbel. .. Neste tempo ·- - Terceiro Mundo_, e nunha 
. . . . 

síntese del; a pequena 
Centroamérica, hai - . 

· con_ceitos que fican firmes: 
a miséria extrema, ·a . 

¡ inxustícia, o~ asasinatos 
t políticos, as desaparicióíls, 

a represión... Non sofreron 

mutacións bai>éo o vento 
arrasador do" liberalismo 

· trunfante, e son a inicios 
da década dos 90, máis 
anguriantes, se cabe, que 
en todos os anos. 
anteriores . 

- As últimas ac.cións. gu~rrilfeiras e os chamados de Estados Unidos á negociación 
poñen de novo de actualidade · ao país -· 

. 1· 

A-revolución demacráticá da FMLN 
Un esquema reducionista que 
pretendeu trasladar· mecaniéa
.mente os acontecimentos·da Eu
ropa do Leste a América Central 

: evidén'Cia todas as suas limita
cións: a derrota do . sandinisnio 
nas eleicións nicaraguanas seria 
parte dese mesmo proceso, e a. 
ela debia seguir o fin da loita · 
guerrilleira en O Salvádor, Mas 
como afirma o mais ·recente ma
nifesto da FMLN, publicitado en 
O Salvador, "se algunha explica
ción xeo-pol ítica ou internacional 
ten a .nosa · lo ita e a guerra que 
vive o noso país, non é a xa di
funta loita Leste-Oeste, senón a 
moi actual entre Norte e Sul, en
tre desenvolvimento e subdesen
volvimento,· entre o rico capitalis
mo imperialista e o Terceiro 
mundo- dependente e pobr_!3. E 
esta loita non remato u ainda ... " 
Abondaria visitar algun dos terri
tórios baixo control da guerrilla 
(máis combatentes, con máis ar
mamento" e mellor e0trenados) 
para facer esta realidade paten-
te. · · 

Xa que logo, a guerra continua 
· en~ O Salvador con toda a sua 

forza, e o mesmo .. governo reco
ñece -impli.citament~ que o 

- seu fin non esta cercano: "1990-
91, ano da paz en O Salvador", 
di un anúncio da Secretaria de 

· anos mais é un prazo "razo.ábe,I" 
para a solución definitiva do con
flito. 

acordes políticos para a concer
tación dun cese do enfrentamen
to armado ... ". J::n Caracas, am
pliQyse . este conceito cunha 

A convicción de . que a axenda . de seis pontos de nego-
ciaeión: forza armada, direitos 

guerrilla non pode ser humanos, sistema xudicial, siste-
destruida ma eleitorál, reforma: constitucio- ' 
Mas, . e isto é novedoso no pro- nal e problema económico-so-
ceso salvadoreño, abriuse unha cial, todos eles suxeitos á verifi-
via· negociádora importante para- cación das "Naclóns Unidas". Fi-
lela ªº enfrentamento militar. xeron falta dez anos de guerra 
Tras tres intentos de diálogo con para que o governo admitise que 
Duarte, e dous máis nos primei- ·a guerra ten -causas estruturais (a 
ros meses do governo de ~ARE- . pobreza extrema e a inxustícia 
NA (ultradireita), as negociacións do sistema) que cómpre correxir. 
para a paz cobran un grande im- Non é de estrañar que tras este 
pulso no segunqo trimestre des-· acordo, o Comandánt.e Joaquín 
te ano. A causa principat deste Villalobos (da Comandáncia Xe-
foi a ofensiva guerrilleira de fins r:ieral da FMLN) talase d~ "cám-
de 1989, que levou a un agota- bio histórico e estratéxico na loi-
mento da solución militar, pola ta do povo salvadoreño". 
convicción de que nengun dos _ O · procedimento completo 
dous contendentes vR! gañar a para a obtención da paz consta-
guerra; ou, dito doutra maneira, ria de 3 fases: a 'primeira, e xa 
tampouco pode ser derrotado. . mencionada de _acordos políticos 
lsto último é particularmente im- para un cese tempor~I da activi..: 
portante á hora· de. analisar as - -dade militar; aqui estaríase nun
reais posibilidades-... de obter ha etapa de "paz armada" na cal 
acordos satisfatórios por esta via . os dous cGntrincantes manterian · 
para .a guerrilla. as armas, e discutirian noves as-

De feito, . quen mais cedeu no pectos para a conversión da 
início ·das conversas foi o gover- FM[N en partido político; _a ter-
no . . En Abrir, na cidade de Xene- ceira etapa seria a efectiva incor-
bra, e en Maio, en Caracas, fixá- poración da guerrilla á actividade 
ronse as bases da discusión que, política. · 

tico do país, fundamentalmente 
no" referido á desmilitarización; 

. nova orde económica e social, e 
-reformas xudiciais e eleitorais. 
"Con estas reformas -qfirma un 
membro da Comandáncia Xene
ral guerrilleira- nós provocaría
mos case unha revolución no 
país" . É o _que os documentos da 
guerrilla chaman "Revolución 
-Democrática". 

Mas desde Caracas non se ten 
adiantado nesta liña.· Nas reu
nións seguintes, en México 
(Xuño) e Costa Rica (Xullo, Agos.: 
to e Setembro) o único acorde 
c.onseguido foi un acta · sobre o 
respeito aos direitos humanos 
que non entrará en vigor até a si
natura dun compromiso de paz. 
E máis nada. 

'Q OBSTACULO 
PRINCIPAL PARA O 
AVANCE DAS 
NEGOCIACIÓNSÉ() 
TEMA DA FORZA 
ARMADA' 

garquia reaccionaria e atrasada 
salvadoreña. Non· pode haber 
paz definitiva se a actual estrutu
ra militar (que inclue aos corpos 
policiais) segue a se manter in
tacta; primeiro porque haberia no 
país un baño de sangue ao estilq 
colombiano; segundo, porque fa
ria imposíbel a loita política da 
esquerda, e o suposto que a 
FMLN considera (igualdade de 
condicións para seguir a defen
der o proxecto popular por unha 
via legal), non serviría. Neste 
tema hai visión unánime en toda 
a oposición, desde guerrilleiros e 
demócratas-cristianos. Guillermo 
Ungo, da Converxéncia Demo
crática -coalición de tres parti
dos de esquerda que postula un 
proxecto de sociedade similar á 
da FMLN- sintetizou o estado 
de opinión con palabras moi pre
cisas: "é un tema de vida ou 
morte". 

. Comunicación. Inda coa dificul
dade de fixar datas concretas 
nun proceso de natureza moi di
námica, pénspse que . 1· ou 2 

por vez primeira, a~anza: a canti- Para a FMLN trátase de utilizar 
·-, dos políticos. Nuh apartado do o potencial militar e político acu-

Un tema de vida ou morte 
O obstáculo principal para o 
avance das negociacións (e pun
to neurálxico delas) é o tema da 
'Forza Armada. Ela representa o 
poder tradicional e real no país, 
e a extensión da influéncia da oli-

En O Salvador, o exército e as 
'diferentes forzas policiais repri
men sistematicamente aos movi
mentos opositores polos meios 
máis criminais e violentos. Se 
esta verdade non era evidente 
para todos, debeu quedar clara 
tras os feítos de Novembro de 
1989 que produciron, entre ou
tros, os asasinatos na UCA (rec
tor, 2 vicerreitores e 5 axudantes) 
perpetrados por unha unidade 
especializada do exército. Tras 
estes feitos, alguns sectores po 
Congreso e o Senado norte-

dooumento asinado en Xenebra mulada para obter acordos que 
· lese: "o obxectivo . será Jograr modifiquen o actual sjstema polí-

O camiño salvadoreñó: 
unha combinatóíia .de negociacións, eleicións e lo!ta armada 
.A.e~ 

A pergunta.é: canto .tempo pode· 
continuar esta dinámica de ne
gociación sen acordes? Ou for
mulada doutra maoeira, a favor 
de quen esta xogando o tempo 
no país? · 

Para o governo de ARENA, o 
inicio das negociacións repré
sentou un momento de respiro, 
que lle permitía recuperar o seu 
.case inexistente crédito interna- -
cional e, sobretodo, satisfacer 

l, as esixéncias máis imediatas do 
seu patrocinador, ós EEUU. A : 
consecución dalguns acordes 

, mínimos (caso do documento 
sobre os direitos humanos, algo 
.que nen sequer o governo de 
Duarte pudo obter), avanzaria 

.n~sta liña: _· · 
En O Salvador coméntase que 

o presidente Cristiani ten nas 
suas mans a chave da própria 

. continuidade e. a sua reeleición 
en próximos comícios, s~ con
segue a fin da guerra, e a des
mobili~ación da FMLN. 

Mas a esta realidade centra
. ponse a case nula capacidade 

do governo para variar a sua po
·. lítica oferecendo novos plantea-

mentós, e achegarse minima- negociadora, pero non ten nada unha reestructuración mínima tembro, un xornal da direita ali-
mente ás demandas · guerrillei- que levar a el~. lsto é especial- - do exército desfacéndose dos gárquica publicou, a duas páxi-
ras. Asi, necesita imperiosamen- mente vislbel nun caso concre- seus elementos máis criminais nas, a proposta da FMLN sobre 
te manterse sentado na mesa to: a !mposibilidade de efectuar (por exemplo, os responsábeis a forza armada, algo impensábel 

· da matanza da UCA). até hai moi pouco tempo. E un 
Polo c~ntrário, para a FMLN, "vespertino" progresista, deu 

a continuidade do proceso· ne- publicidade ao mais recente 
gociador comeza a producir un manifesto-programa da guerr:i-
efeito lóxico (inda que novedoso lla, titulado "A revolución demo-
en O Salvador): a sua entrada no crátioa". A FMLN está a abrirse 
debate político, e a percepción paso en lugares até agora restri-
do enfrentamento nesta última nxidos, coma as cidades e os 
fase da guerra coma choque de grandes meios de comunica-
propostas políticas, ademais de . ción. ,,. 
choque de forzas e de armas . . 
Prévio ao diálogo do mes de Se-

'UN XORNALDA 
DIREITA 
.OLIGÁ-RQ_U_l..-L-CA-...---
PUBLICOU,DUAS 
PÁXINAS, A 

----=-~=---=--=--

PROPOSTA DA ·FMLN 
SOBRE A FORZA 

1 

ARMAD/\, ALGO,_ 
IMPENSABELATE HAI 

~ MOi POUCO TEMPO' .-< 

Cara af orá, o debate estéride-· 
.se ás organizacións sociais e 
partidos políticos; estes teñen 
conform~do un organismo cha
mado lnterpartidária, onde ne
gócian . todos os pa~idos legal
mente inscritos, con ou sen re
presentación parlamentár::ia: a 
Converxéncia Democrática, alia
da estratéxica da guerrilla, e a 
UDN (Unión Democrática Nacio
nalista, moi cercana ao Partido 
Comunista Salvadoreño), for- . 
man parte desa instáncia. lst'o 
xoga a favor dunha maior aber
tura dos espácios de loita para 
as organizacións de esquerda e, 
ás veces, como voceiro do mo-
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americanos preocupáronse e re
dactaron un informe onde involu
cran aos 15 oficia is. de máis alta 
responsabilidade do exército en 
graves crimes e violación cons
tante dos direitos humanos co
metidos por tropas baixo o seu 
mando nos últimos anos·. Nesta 
situación estarían, entre outros, o 
coronel Orlando Zepeda (un dos 
sinalados como posíbel respon
sábel no asasinato dos xesuítas), 
vice-ministro de Defensa; o coro
nel Elena Fuentes (baixo cuxa 
responsabilidade funciona un Es
cuadrón para-militar), xefe da 
Primeira Brigada de lnfanteria; e 
o próprio -Ministm de Defensa, 
Coronel Ponce. Todos eles per
tencen tamén ao grupo coñecido 
como "Tandona" (graduados na 
mesma promoción ou tanda da 
Escala Militar) que hexemoniza 
os postas de importáncia na Ins
titución. 

A subo(dinación á autoridade 
civil é praticamente inexistente. 
Un grupo de oficiais toma por 
consenso as decisións mais im
portantes, entre elas os destinos 
e cárregos dos oficiais. Nen se
quer pastos "políticos" coma o 
Ministério de Defensa, escapan 
inteiramente a esta lóxica. 

Un exército asi é un freno ás 
reivindicacións populares e man
tén un selo de clase que impede 
calqüer evolución social. A FMLN 
propón para a sua transforma
ción a disolución dos carpos de 
seguridade, a desaparición gra
dual do exército, a criación dun
ha nova policía de carácter civil 
e, fundamentalmente, a exem
plaridade no xuízo aos responsá
beis de matanzas e actos crimi
nais, que quebre a liña de impu
nidade na que actuaron até ago
ra, e evite a repetición futura 
destes actos. O govemo apenas 
oferece o traslado dos carpos 
policiais a diferentes ministérios 
civis, e a redución do Ex.ército, 
mas sen efectuar cámbios estru-
turais. -

Despois de cinco reunións, 
este tema non encontrou ainda 
pontos de coincidéncia, e amea-
za con bloquear a negociación $ 

indefinidamente. O ~ 

delo social transformador da 
própria FMLN. Cun horizonte a 
médio prazo, o das eleicións de 
Marzo, esta dinámica social 
debe tender a incrementarse. 

En Marzo elexiranse alcaldes 
nos municipios do país e os 84 
deputados para a Asamblea Le
xislativa cuxa maioria absoluta 
controla agora ARENA. Inda que 
a guerrilla e as organizacións de 
esquerda non definiron a sua 
posición final neste tema, existe 
unha vontade de aproveitar a di
námica social que as eleicións 
xeran para dar a coñecer as 
propostas sociais de cámbio e 
incrementar a organización po
pular. En último termo, tamén 
importaria arrebatar a maioria 
absoluta a ARENA, e criar unha 
nova maioria lexislativa favorá
bel á negociación e a transfor
mación das estructuras sociaís. 
"O proceso eleitoral, afirma un 
comunicado da UDN, será un 
cenário onde á par de concien
ciar politicamente ao povo, ser-

. virá para organjzalo e mobilizalo 
na loita palas suas reivindica
cións imediatas, e na _participa- · 
ción da solución dos gtandes 
problemas nacionais, como o da 
paz, a democrácia, e a desmili
tarización da sociedade". · 
· "En calquer Qaso, esta via non 
exclue a militar. Se o · tempo 
transcorre sen perspectivas de 
·obter acordes, o camiño das ar
mas .cobrará de novo a maior re
leváncia. Aqui, os rumores sobre 

unha nova ofensiva da FMLN, 
son constantes. 

A ofensiva abriu as 
portas á .negociación 
Contra a ofensiva, actuaria o fei
to dos elevados custos en des
trución material e vítimas da po
voación civil que xera: durante a . 
pasada, efectuada en Novem
bro, os mortos calcúlanse en 
mais de 3.000, a maioria polo 
uso de armas pesadas, e bom
bardeo indiscriminado da forza -
aérea. 

Mas a. favor dela xolga a evi- · 
déncia de que ün esforzo militar 
de elevadas proporcións como 
o anterior (os guerrilleiros pene
traron nas principais cidades o. 
11 de Novembro e. continuaban 
co~batendo un mes despois), 
abnu a médio prazo as posibili
dades dunha negociación real, 
porque ·demostrou a belixerán-

, cia guerrilleira despois de 1 O 
anos de loita, e a inviabilidade 
dunha solución dura e extrema 
que agarima o sector máis forte 
de ARENA (o asasinato dos xe
suíta~ e .todos os producidos 
desde aquela, inda que grilóns 
dunha lo~ga cadea de brutalida-

des, poden tamén estar a ser os 
últimos). 

Pésie a que a propaganda ·do 
governo continua a querer mos
trar unha guerrilla debilitada e 
illada internacionalmente, a 
FMLN ten forza militar abando 
ppra prolongar o conflito, e no 
interior do país inda existen as 
condicións políticas e sociais 
subxectivas que xustifican a 
continuación da loita. A gu~rrilla, 
qu~ combateu boa parte da dé
cada pasada nos lindes imedia
tos da conquista do poder ap
soluto, pode permitirse gastar 
uns cartuchos máis para, cando 
menos, acelerar unha . solución 

· negociada con importantes con
cesións do governó. 

Sobre isto non hai moitos se
gredos: Shafick Handal, un dos 
cinco membros da .Comandán
cia Xeneral · da FMLN afirmou -
nunha recente rolda de prensa 
en Nova York: "a· consecuéncia 
de que non haxa acordes é que 
a guerra continua. E a guerra 
continua por ambas as partes. 
Cando se entra nun proceso de 
negociacipn estando en guerra, 
póñense as causas en düas di
reccións a do militar e a do poli-

tico, .. Nós talamos con clarida
de: si ' estamos a preparar ac- , 
cións Ófensivas. Nunha ·guerra 
asi son as causas. Mais tomar a 
decisión de se executamos ou 
non plans para accións militares 
tora do normal, é unha decisión . 
política". 

O camiño _-salvadoreño 
·Asi,· neste complexo vencelia-

. mento de circunstáncias sociais, . 
militares e políticas, está a defi
nirse ·o camiño salvadoreño cara 
á paz f! cara .unha nova socieda
de. Un camiño no que o militar 
non elimina a atividade ~leitoral 
ou a negociación, e no· que es
tas últimas non contradin as his
tóricas aspiracións· revolucioná
rias do pavo salvadoreño. A 
proclama da FMLN resume a si
tuaéión dalgunha maneira: "Non 
renunciaremos xamais -a estas 
propósitos. Por eles loitamos 
cando estamos na mesa de ne
gociación e isto mesmo defen
demos cando combatemos 
coas .armas na man. Esta é a 
mais nobre causa dá nosa histó
ria; por ela paga a pena asinar a 

·paz; por ela ppga a paría morrer 
pelexando." · O 

• Tandem Galiza-Lisboa 
para p~rticipar na Feira· 
"Yerra Sá'1-. Os cuordenado
res do Colectivo Xevale, Manolo 
Díaz e AAxo_ Maure faráñ o per
corrido Galiza-Lisboa en dous 

· dias (aprox. 36 horas) nunha bici
cleta dQbre oí.J "tandem'', pa·ra 
participar na capital portuguesa 
na fetra de alternativas "terra sá", 
invitados polo, colectivo portu
gués AGrobio de Agricultura Bio-
lóxica. · · - . 

Nesta feira, Xevale informará 
sobre. os graves problemas eco
lóxicos que está a sofrer, Galiza 
ademais de expoñer o seu traba
llo, e montará un Stand onde se 
poderán. observar os distintos 
produtos ecolóxicos distribuidos 
polos colectivo (artesanía maia, 
papel reciclado ... ) ademais da 
propaganda e información sobre 
as distiRtas campañas nas que · 
está a ·trabállar (envio de bicis a 
proxectos de cooperación no 
"terceiro mundo", brigadas anti
_incéndios, cicloturismo, repovoa
cións, educ_ación ambiental, agri
cultura biolóxica, · reciclaxe, de
nüncias .. ). 

. Ademais Xevale aproveitc:.r á a 
celebración desta feira para facer 

· un intercámbio de información, 
experiéncias: .. co ·resfo dos co-

- lectivos que participarán na mes
ma, tentando chegar a posfüeis 
acordes de cooperación no eid9 
do movimento alternativo. · 

Por outra banda o percorrido 
Galiza-Lisboa tarase os dias 18 
e 19 'de Outubro xa que.a feira 
terá lugar os c;iias 20 e 21 do pre.: 
sente mes da Estufa ,Fria en Lis-· 

- boa. - O "tandem" pu bicicleta 
dobre empregada para este per
.corrido foi deseñada e fabricada 
por Manolo Diaz, coordinador de 

· XEvale e participante na expedi
ción. 

Máis unha vez e através deste 
percorrido Xevale reivindica a bi
cicleta como meio alternativo de 
transporte, non contaminante, 
ecolóxico e san, que humanizaria - · 
un pouco mais ·as nasas cidades, 
estradas, a nasa sociedade e ta
mén vos faria depender menos 
das multinacionais -e conflitos 
petrolíferos, supoñendo un im--
portante aforro de. enerxla e-polo 
tanto económico para o naso · 
pavo. O 

• Folga xeral en Vilanova 
de Arousa. A mostra de apoio 
a 50 traballadoras da, factoria 
Charpa levou aos viciños de Vila
nova de Arousa e realizar unña 
folga xeral que foi secundada 
unánimemente. A inactividade foi 
total nos comércios, a banca, 
centros escolares e · institucións 
oficiais, asi como no- sector pes
queiro a solidariedade ·do pavo 
vilanovés. 

/ 

· Cinco traballadoras segue·n en_ 
folga de fame en protesta polos 
despidos, mentres duas tiveron 
_que abandonar pola gravidade' ... 
do seu estado físico. 

Os peches na casa consistOrial 
de medio canto de empregas e 
o requerimento as autoridades 
por: parte dunha comisión de fa
milias para que medie·n no con- · 
flicto n_on tiveron eco, mentras a 
·dirección de arrípresa busca no
-vos traballadores no INEM. 

\ . 

Curiosamente na mesma ma
ñán da folga xeral unha traballa
dora recibia unha cartá da em
presa na que lle comunicaoa qué 
era de novo readmitida debido a 
unha senténcia xudicial. O 
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·CARTAS 
't 

·-O GALÉGO r;>O SEMANÁRIO 
A minha amiga Eva nom é gale
ga. Pertence a esse abundante e 
diferente grupo de pessoas que, 
.por motivos . de trabalho vivem 
·meses na Galiza e nom d~sapro
veitam a óportunidade de apren
der umha outra língua estrangei
ra. Como nom lhe é suficiente -
mulher sem preconceitos linguís
ticos, qui~s por estrangeira- a 
visom ·que lhe damos os seus 
amigos reintegracionistas, quer· 
conhe'cer outros -posicionamen
tos -que eµ lhe explico- políti-

- cos a respeito da língua. Eva as
siste a um c1.:1rso --;>ara· a obten-
9om de un diploma- que organi
za um dos nossos sindicatos, 
quem em questóes lingüísticas· 
aram em perfeita e sincrónica 
hamionia com os posiciona~ 
tos de PP e PSOE ...:....re~ulta cu
rioso que só e unicamente nisso 
coincidam (?)- e· assiste tam
bém -ás minhas classes de gale
go-portugües, onde nom vai re
ceber diploma porque nom o 
tenho, nem lhe cumpre. 

Eva também sabe já que o úni
co semanário em gatego (?) que . 
existe na Galiza é ANT, mas diz 
que nom quer 10-lo. Qui~ás pola 
temática, porque tala pouco dos 
problemas reais do País (non lhe 
merece umha qvarta parte de 
página a minha paisana Alastrué, 
nem sequer o sínodo, nem o 
Araujo -que já há tempo · que 
Jede, .digo eu-), qui~á seja por
que o desenho é pouco atrativo 
ou porque. escrevem poucos e· 
sempre os mesmos, quando há 
muita gente válida que quer faze
lo ·e que tem. muito que dizer 
para aquel "projecto comun" do 
que se falou; ou gostaria de que 
também pesasse sobre ela o 

. pouco respeito p0lo .reintegracio
nismo na dfrec<;om do jornal, á 
hora de escolher as leituras. da 
minha' amiga. . 

Mas nom, para ela e tudo mui
to rriais fácil porque nom está in
toxiGada 'como estou ey. O seu 
juic;o é alheio á realidade política, 
mas nom áa filol9gica e sociolin
guística, e nom se acolhe a nen-.· 
gum decreto de isen<;om. So 
nom quer ler ANT, porque con-

-hacedora · da situa<;om ~ingüísti
ca, nom acha coerenCia e a mul

. her nom o ve sério. . 
Agora, com o "Adiós Rios" día 

11 de Outubro sente qu~ se es
tám a rir de todos nós. E. nom é 

· um facto isolado... ·,. 
Eva perguntou-:-me polo 

"adios .. ~." de·Rosalia, polos "ríos" 
e. pólas "fuentes" ... e tivem que 
ihe explicar os jogos ·dos titulares 
efe ANT. Estivem também obriga-

. da moralmente a informa-la de 
· "As flonnhas dos tojos" de Norie
ga Varela ou da "Nazón de Breo
gán" e falei-lhe do "oés" da zona 
oriental. Mas segue sem com
preender nada, se calhar, ainda 
menos. lsto noll) há doido que o 
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-·compreenda: _ 
Segue insistindo em nom ler 

ANT. Doe-nos ver es.critas mui• 
tas cousás já sup~radas e mai$ 
ainda na caneta de quem ondeia 

-a bandeira .da na9om e reconhe
ce a · coloniza<;om, .também liri- _ 
güíst.ica. . 

Eva, e também eu, lógicamen- _ 
te negámonos a seguir sendo 
cúmplices, embora · seja por via 
da leitura. "Adios, A Nosa Terra". . -. o · 

BEATRIZ CASTRO GIL 
· (Vertn> 

cas, as asociacións máis favore-· 
cidas están relacionadas ·coa 
lgrexa ou co Partido Popular 
(Nuevas Generaciones), ademais 

· de grupos diocesanos e anti
abortistas. En Ourense, - por 
exemplo, receben case un millón 
de pesetas · duas asociacións 
vencelladas ao Opus (rama mas
culina e feminina, por suposto), 
das que non se coñece polo de 
agora aptividade pública. Men
tres tanto discrimínanse aos gru
pos )(uvenis progresistas e · na
cionalistas e aqueles máis acti
vos da mocidade galega. Todo 

SUSPENSO Á , indica que, neste caso, a política 
CO~SELLERIA DE CULTURA de subvencións estase a utilizar 
O señor Barata está a cometer como instrumento c;:le "prémio" 
grandes erros nos inicios da sua ou "castigo" das afinidades ideo-
xestión na Consellaria de Cultu- - léxicas dos grupos coa política 
ra. Vaia por ·diá.nte que os seus "popular". 
predecesores non . o fixeron ben Pero hai máis. A Xunta gasta 
antes., Agás ~ breve etapa ~n que 25 millóns de pesetas _nun Con-
Luís A{varez Pousa desempeñou greso Internacional da Cultura 
a dirécción Xeral de Cultura, Galega, do que tres dias antes 
nünca desde aquéla se viron li- non se coñecia ainda o programa 
ñas definidas e coerentes na po~ aefinitivo. O Congr_eso está plan-
lítica cultural autonómica. Pero teado cara a .galería, como un ro-
as cousas están empiorando. sario de leccións maxistrais e ac-

Empezando polo :Próprio Cen- tos solemnes, sen nengún tipo 
tro Dramático Galego, nunha si- de participación das asociacións 
tuación estraña, denunc,ada xa e entidades que desde hai íflOÍ-
polos· actores g_alegos e algun tos anos están ,a traballar na cul-
grupo. teatral que mesmo chegou tura galega de base. lsto é un 
a renunciar ás misérrimas sub-, Congreso da Cultura Galega? 
vencións que se lle oferedan. E Non é desde logo o que xa hai 
seguindo pola disériminatória e moitos anos (1977) pretendían 
nepotista distribución de sub- certas asociacións culturais 
vencións· entre organizacións xu- ·como. Iniciativas de Cultura Po
v.enis, xa revelada por · grupos . pular ou o Omnium Cultu.rc~I Ga
como Xuventudes Socialistas ou · lego, nun intento fracasado pqlas 
Galiza Nova. Algun destes- gru- divisións internas no mUndo cul-
.pos chega a talar de "indícios de tural do país . . A eficácia dunha 
preváricáción" e listas negras .... de convocatória destas característi-

- -grupos xuvenis discriminados; o cas só pode. ter . certá trariséen-
certo, en todo caso, é que na lis- dénciá como arma -propagandís-
ta de- subvenGións feítas públi- · tica cara o exterior da Galiz~ •. 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola ·nosa 
especialización 
en libros 
gal egos República 

Pram do Libro de El Salvador, 9 
Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 

pero,_ se se trata diso, o Congre
so parece moi modesto e pouco 
ambicioso, comparado por 
exemplo co que organizou hai 
poucos anos o Governo basco 
con semellantes intencións. 

En fin, abundan os síntomas 
do peor. O cese de Portero Moli
na na Universidade coruñesa, 
substituido por un:home ben co-· 
ñecido na "Obra" como Xosé 

---Luís Meilán 'Gil; os rumores so
bre o desembarco na Rádio e 
Televisión Galega de profisionais 
procedentes da Universidade de 
Navarra, ligada ao Opus, etc. Pa
rece que don Manuel segue fiel 
ás su as .grixes e xa só falta espe
rar a volta dos Lópeces tecno
cráticos ou dos Pios Cabanillas 
de turno. A vida dá moitas voltas, 
rapaz, vaia que si. O 

A.S. 
(Ourense> 

O BALEIRO LITERÁRIO 
Xa vou cheo de ir ouvindo, antes, 
durante e despois do Prémio 
Blanco-Amor, que na literatura 
galega non había nada sobre a 
vida dos nosos mariñeiros. Polo 

·visto foi Valentin Carrera quen 
nos veu descobrir o filón literário 
dos galegas no mar, con "Riosil", 
a sua novela premiada. Vaites co 
tal descobrimento, vaites, que 
abofé me fai lembrar aquel outro, 
o do Mar Mediterráneo. 

Sen pretender aguarlle a festa 
inaugurante a ninguén, debo de
clarar e declaro que nos pouque
chos libros que teño eu na casa 
hai máis de un que tala dos na
sos homes de mar. Retratos vi
vos con trazos fortes deses ho
mes afoutos, rudos e nobres, 
exercendo a bordo con recoñeci
da competéncia a sua dura profi
sión pesqueira. Dou fe, porque 
os teño lido. Por exemplo, o rela
to titulado ''Terra Sequeira", de 
1978; "O Pasamento", do 79; 
"Un algo preto nas mentes", de 
1980 ... Ou "Da terra e do mar", 
que foi Prémio Galicia do Conce
llo de Compostela no ano 1983. 
- Para acabar de rematala, o fe

liz descobridor do noso tema 
mariñeiro, Valentin Carrera, ma
nifesta agora con absoluta rotun
didade que antes ca el non hou
bo ninguén; que había un baleiro 
nese sentido; que era un terreo 
ermo no eido literário, onde "el se 
viu precisado a abrir camiño sen 
contar . con referéncias anterio
res; que a sua r:esponsabilidade 
era grande, porque tivo que ini
ciar un tema sen atencedente 
nengun nas nosas letras ... e et
cétera, etcétera, se,mpre co mes
mo retrouso musicante. Vaites 
coa seguranza conceptual do 
descobridor inaugurante. Polo 
que se ve este mozo é un pouco 
lanzado, pois que podando dicer 
que el ignora, descoñece, non 
sabe se hai xa algo feíto arredor 
diso ... , afirma redondam~te que 

non, que non hai nada escrito 
sobre ese asunto. Seguindo por 
tal vieira, calquer día ainda ha ser 
capaz de descobrimos o tema 
da saudade. 

be ser C9-rtO o que di este gran 
autor, asi coma outros señores 
de moitas letras, pergúntome eu, 
non pouco confundido, ·cal será 
o tema de que trata unha novela 
que anda por aí, titulada "O Pa
trón", e editada por Edicións do 
Cumio. Será o das loitas obreiras 
no ámbito fabril do Chicago fini
secular? Ou quiza o do reinado 
dun despótico facendeiro nas 
pampas americanas? Ou talvez o 
do enfrentamento masivo entre 
as distintas cofradías procesio
nárias na Semana Santa de Sevi
lla? Porque cando menos na 
apariéncia non o semella. Polo 
que eu lle vexo na tapa do libro, 
que é un barco en trance de nau
fragar, calquera diria que tala 
dos nosos homes do mar. O 

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 
(A Corufta> 

UNIVERSITÁRIOS E REB~LDIA ' 
Os universitários (a Universidade) 
componhem o sector mais inútil 
e disciplinado, alienado e satur
nino da nossa sociedade. Rebel
de, inconformista, contestatário, 
ulo, adxectivos ou piropos do 
ministro. 

Os universitários responderon 
ao apelo do Pontífice das comi
sarias. 

Botados á rua com passo uni
forme e agansado, berrando com 
voz abotoada e azul polos ino
centes duma sociedade que só 
tem culpáveis mentres nom se 
demonstre o contrário. Que per
diu a inocéncia ha tempo. t 

Tenhem passado mil causas 
violentas, mil viola96es de todo 
tipo, alguma exter'mina<;om em 
toda a regra. A hierarquía univer
sitária e os CAF nom tenhem dei
xado. 

Os CAF nom permitiron nem 
urna pequena manifesta<;om 
quando o assassinato de Mugu
ruza. O dos CAF ja nom é novo. 

Os líderes, nacionalistas no
meadamente, também se apon
taron a utilizar nos contestatários 
de maneira oportuna. 

Eles e as suas bases frotam as 
maos quando nom ha martes e 
convirten-se no sujeito da mais 
abjecta das cobardías. 

O anúncio de coca-cola polas 
ruas Compostelanas do outro 
día foi de miséria. O aplauso po
lizial de fundo miseravel. 

"Conduzido será á morte", 
profetizara lsaias, como vai a 
ovelha ao matadeiro e gardará 
silencio, sem abrir nem sequer a 
boca coma o cabuxo que está 
mudo diante dq que lhe esquila'.!. 

o 
JOSE MATO FONDO 

(4 Corunha) 

tenda, material fbtográfico, 
. estudo, reproducións, 

diapositivas de textos -. 
revelaxe, cibachrome . 
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Criticado· desde cllierentes. ·ámbitos 
. ' 

por pouco participativo e alleo á realidqde . cultural de futµro 

Barata inaugurou o . Congreso: Internacional 
da Cultura Galega despreciando o naéionalisrno 
• . FRANCISCO CAABALLO 

XAN CARBALLA 

Cun delirante discurso de 
Daniel Bara,ta, Conselleiro 
de Cultura, inaugurouse 
en Santiago o Congreso 
Internacional da Cultura 
Galega, un evento 
criticado desde diferentes 
frentes e co que a 
Conselleria quer mostrar 
"o panorama da nos a 
. cultura no horizonte do 
século XXI" . O desglosado 
do programa, mesmo os 
títulos das intervencións, 
non parecen responder 
aos desexos dos 
organizadores gue 
investiron 25 millóns de 
pesetas na organización. 

"O nacionalismo galego, pola 
sua orixe romántica e a sua im
pregnación espiritualista, posi
bilitou que deica agora non che
gara a ter raigaña nen xugo po
pular, senda alleo por igual á 
fonda sabéncia do povo e ao bri
llante pulo da xuventude". Con 
frases provocadoras como a 
transcrita inauguraba o Conse
lleiro de Cultura o evento coida
do con agarimo pola institución 
que preside. 

Para Daniel Barata o congreso 
é oportuno, "cando os estados 
non están de moda, cando a bu
rocratización dos estados redu
ce e ralentiza a sua capacidade 
de resposta ás demandas so
ciais, os individuos e as socie
dades. ou se vostedes queren os 
pavos e as nacións. procuran ra
char o alonxamento potencian
do o individuo e as estruturas 
sociais máis próximas e crian 
unha nova forma de humanis
mo" 

No mesmo día da inaugura
ción a Federación de Asocia
cións Culturais oferecia unha 
roda de prensa na que denun
ciaba a excluinte organización 
do congreso "ao que despois de 
prometérsenos, información e 
·canles· de intervención, chegou-
nos simplesmente unha tarxeta 
de inscripción o dia que esta 

Paz Lamela, directora xeral de cultura. 

pechaba. Ternos mesmo noticia 
que, denantes de se coñecer a 
iniciativa na Galiza, xa estaba a 
convocatória nalgunhas univer
sidades estranxeiras. Para nós 
segue a ser un congreso de bi
suteria e escaparate, completa
mente afastado da realidade da 
cultura de base. Sen que sexa 
pexorativo para os ponentes no 
Congreso, están os mesmos de 
sempre falando do mesmo de 
sempre. 

Paz Lamela, directora xeral de. 
cultura, respostaba a esas críti- · 
cas en declaracións a ANT, "a 
información do congreso fíxose 

por correo e tamén cunha cam
paña publicitária. O primeiro 
avance, en tres línguas, man
douse fóra de España no mes de 
Xuño. Despois enviamos 7.000 
programas por Galizg, España e 
Europa, e as agrupacións ct.j.ltu
rais de maior releve foron inclui
-das tamén nesta información 
que se mandou acentros do en
sino, persoalidades, todo tipo de 
organismos relacionados coa 
cultura ... Coido que no Congre
so non hai elitismo" . 

Pouca participación . · 
Con estas boas intencións o 

A história de Galiza no Congreso da Cultura 
.F.C. 

Entre as ponéncias dedicadas á 
Historia de Galiza e as secto
riais sobre arte galega, esta fa
ceta de tanta releváncia para a 
memoria dun país estivo ampla
inente representada. 

O primeiro poñente foi Diaz e 
Diaz, catedrático longos ·anos de 
latin medieval, que seguramen
te coñece en profundidade a do
cumentación latina da Galiza . 
Maü~ a sua ponéncia sobre . as 
relacións de Galiza-Europa non 
superou os dados de calquera 
ensaio ad casum. X usto é subli
ñar que fuco fincapé na non "pe
riferidade daquela Galiza", ain
c:!a que estivera nun finisterre . 

Dous outros historiadores 
cumpriron o seu cometido en 
malas condicións de tempo e 
non' foron responsabeis do "ga
lop~ e)cpositivo". 

1 

Destacou a conferéncia de 
Alain Tranoy "Permanenaes in
digénes et romanisation en Ga
licie" . Pronunciadq. en francés, 
con traducción simultánea ao 
galega e ao español, Tranoy su
bliñou a "herdanza pre e pr-0-
tohistórica" importante na iden
tidade galega A sua aportación 
intentou igualar tanto a romani
zación-mbanización, lingua, es
trutura xurídica -como a per
manéncia .don an,terior ·organi
zación da sociedade en relación 
con vários castros; aceitada nas 
táboas de hospitalidade, absor
ción e entrega de formas refüdo
sas- ata a formación nos anos 
do s. V dunha aiv11ize;ción gal. i
co-ro'mana nun proceso idéntico 
ou veciño da galo-romana. Asi, 
é da Galiza . de onoe saen os 
grandes historiadores e ·cronis
tas da península .ibérica: Hidá-

.cio e-P. Orosio. "Pola riqueza do 

seu pasado · e o seu dinamismo 
actual ,· a Galiza é unha rexión 
vital da Europa contemporá-
nea". 

A audiéncia esperaba a .quin
ta conferéncia que correspondía 
a X.R. Barreiro. Casualmente os 
retrasos s~cesivos impediron a 
sua leitura case totalmente . Tra
tab~ da administración liberal 
na Galiza dp XIX. Barreiro criti
cou abertamente os métodos do 
congreso e pediu colóquio; pero · 
a . aula. tivo que :ser desaloxada , 
para facer nela a inauguración 
oficial. 

Moi diferente~ente discu
:rri~n · as causas nas sesións pa- . 
rellas sobre arte galega. Bonet 
Correa ía falar do barroco gale
ga, e en vez diso propinou aos 
ouvintes un discurso ideolóxico 
sobre barroco e postmodernis
mo. Comparou o. catolicismo da . 
contrarreforma c~ capi~alisrno 

programa do congreso· oferece 
durante · seis días unha dobre 
panorámic;::a: estudos temáticos 
á mañán e debates á tarde .' Os 
estudos están previstos sobre . 
históriq de Galiza. xeografia, 
arte, língua e literatura e antro
poloxia, e os debates, reducidos· 
~ pontuais mesas 'red.ondas , á 
imaxe, teatro, música ,e meios 
de comunicación. Manue1 Gon
zález, que interviu nunha deva
luada- mesa sotlre a imaxe na 
que non asistiu Enrique Balma: 
seada, director do ICAA, critica
ba desde . a própi:ia tribuna, o 
desnorte do Congieso á hora de 
apontar -an$lises e liñas de futu-. 
ro, "a imaxe bu a TV están prác
t icamente ausentes do debate 
congresual, e primase o estudo 
do pasado". A sua :intervención · 
tivo diferentes destellos critic.os 
ao apontar'que a imaxe, "lindos 
aspectos da cultura · con máis 
proxección no futuro, ten na TV 
o seu·prtncipal apoio , e a televi
sión galega non está atendendo 
ese reto. F!xémqse · tres longa- · 
metraxes, pero ·apenas se ten 
abordado a· posibilidade das e.o-

- producións. Chano Piñeiro de
moróu 13 anos para poder sácar · 
adiante "Sempre Xonxa" pero a 
TVG non propón causas novas'. 
Só 3 de 150 persoas nas que 
sempre apostaron pola imaxe 
están hoxe relacionados coa 
TVG". 

A participación apenas é po
síbel nestes debates en forma 
de mesa redonda, pois o con
greso non posibilitou a chegada 
de comunicacións, como é habi
tual en eventos seinellantes. Os 
tntervintes, como se observaba 
na primeira xomada, apenas po
dian expoñer o-séu tema "ao ga
fope" en expresión de Xosé Ra
món Bárreiro e os matriculados, 
en número de 700-, asistian pasi
vos ás intervencións en número 
moi inferior. 

Un repaso á nómip.a de po
nentes fai des~acar: a preséncia 
da ideoloxia conservadora, moi 
na onda das palabras do Conse
lleiro a respeito do nacionalis
mo, o u en debates como o dos 
meios de comunicación, na que' 
c4scuten entre .outros Fernandó 
qnega ou José Maria Carandell. 

actual, dicindo : "Ñon : é que eu 
faga unha análise do que era Q 

catolicismo, senón dunha socie
dade na que hai arte de exceso, 
d~ espectáculo, porque as con_
dicións que son as que fan que 
poda darse esa arte . Esta arte, 
buscando paralelismo l).istórico, o mesmo. conflito de hoxe no . 
Golfo Pérsico é . un pouco como 
os turcos o eran para a Europa 
do s . XVI ·e XVII, que precis"a
mente se dá batalla de Viena, 
Ce> cerco da cidade xa no s. · 
XVII". . , 

Para remediar a falta de coló
quio, os · organizadores decidi-

. ron convocará tarde un para· ta
lar de todo o lido pala mañá. 
Asistiron unha dúciai:¡ de con- 
templativos mentres os ponen
tes debatian sobre as caracterís
ticas dos fillos de aduaneirns. os 
cantos da Marola e de lobos:, 
etc. Todo_ un poema. . O 

, , 

•Modificar o C.onsello (de 
C~l~UTa é o motivo dunha p~o
posición · de leí que apresentou 
o J?NG no Parlament9 Galega. 
Na proposta nacionalista madi-. 
fícanse diferentes aspectos da 

·· leí vixente referentes á composi
ción, "o número de mernbros 
non será inferior a ·30 nen-supe
rior a 50" , propendo Ílª lis.ta de 
mernbros que compoñerian o. 
Consello : · tres representantes 
prnpostos palas Fundacións pri
vada$ de carácter cultural, un 
representante por cada unha 
das asociacións sectoriais de 
ámbito galeg_o . dos · diferentes 
campos culturais, tres represen~ 
tantes da Federación de Asocia
cións Culturais, uh repre.sentan
tes pola Asociación de Escrito
res, dous representantes das en
tidades non públicas de defensa 
do idioma, un representante 
proposto polá. Asociación de Bi
bliotecários das bibliotecas pú
.blicas de Galiza e un dos mu~ 
seus públicos. 

Na · proposta fálase de _susti
tuir o epígrafe "dous represen
tantes da Univ. de Santiago que 
se-xan catedráticos", por "un re
presentante por cada unha das 
tres universidades ·galegas, a 
propqsta dos claustros respecti
vos". En canto ás persoalidades 
a pl;'__oposta do BNG dala de ele-: 
Xir "persoanlidades significati
vas nos diferentes campos cul~ 
turais galegas, en número de . 
de.z, propostas polos rnernbros 
do Consello ou por entidades 
culturaiS galegas norÍ presentes 
no Consello que serán elexidas 
na sesión constituinte deste en 
votación secreta". . 

Amén dalgunhas . modifica
cións formais , o BNG propón 
engadir tres . pontos nas fun
cións do Consello: "Emitir infor
I.De sobre os orzamentos qnuais 
da Conselleria de Cultura. Ela-

. borar un documento con carác
ter anúal que mclua balanza das 
actividades efectuadas e un in

-forme sobre o estado da cultura 
· nacional en todas as -suas mani

festacións, documento que s'erá 
feito público e elevado á Xunta . 
Elaborar con carácter ai:lual 
unha proposta de actuación nos 
diversos campos de actividade 
cultural, que incl~a prioridades, 
previsións e prazos de tempo''. 
· O próximo día 29 de Outubro 
o Con.sello de Cultura elexirá 
novo presidente. O 

• Homenaxe a Avelino 
.· González. A Asociación de 

Actores , Directores e Técnicos 
de Escena daranlle unha home- . 
naxe a A velino González , tramo
llista do Teatro Principal de San
tiago con motivo da sua xubila
ción. Nunha .nota . feita pública 
a . asociación agradece "a entre- . 
ga, o amor e a colaboración que 
o teatro galego atopou · neste -
profisional cada vez que repre
seµtou álgunha das suas obras 
neste teatro". A horrieanXe reali
zarase o vindeiro 27 de Outubro. 

· •Dimisión-de Constanti
no Garci~. O até agora presi
dente- do Instituto da Língua 
Galega dimitiu do ·seu cánego, 
que agora será asumido interi-
· namente por Antón Santamari
na, actual secretário, e do que 
tamén se ala como candidato á 
pm;esidléncia do Consello da Cul
tura. Constantino Garcia forma -_ 
tamén parte da Real Académia. 
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É considerado ·unha das figuras g8lega8 aa: pintilla abstracta . 
\ 

António Lago,· descoñecidb polo · p-qbliqo por non 
aproveitar as vant8Xes do marketing na · pintúra 

• MICKY BERTOJO. 

í?osfuelmente ,· António 
t;ago Rivera pase 
desapercibido para 

' moitos' mais estamos a 
falar dun dos pintores 
máis importantes deste 
século. Xa desde 19.57, 
aparece no Dicctionaire 
de la Peinture Abstraite, 
o único galega que 
mereceu tal horira. No ario 
1976. figura n·o 
Dictionnaire de E-. Benezit 
de grandes pintores 
contempqráneos. Así o 
retratoü o seu grande 
amigo Miguel González · 
Garcés: "En todo, un 
impulso rachador, valente, 
xoven, ousado,. á marxe · 
das críticas, dos posíbeis 

· -xuícios do público, das 
estrañezas que podan 
causar os seus . cadros e 
dos críticos que xulgan 
as suas cabras como 
pornográficas. _ A.rltónio 
Lago pintou sempre con 
impulso próprio e exaltou 

·na sua obra a 
. independéncia e a 
liberdade de criación". As 
suas cinzas fúndense 
hoxe coas ondas do 
At1ántico, as mesmas que 
o viran brinqn de meniño. 
Esa foi a sua vontade. O 
seu tillo, Mark Lago, 
tamén pintor, é o . 
protagonista deste 
derradeiro de sexo. 

António Lago Rivera, ese 
. descoñecido. ·Por que? Cales 
son as razóns de tal desco
ñecimento. 
Ac . .Jnio Lago é un descoñecido 
palas duas vertentes. Por un pú
blico masfvo ~ao que compre 
é::hegar---.- que, non obstante, de-

. sexa coñecer a sua obra, pero 
qtie tampouco fai nada por 
achegarse a ela;, por oi.,¡.tra par
te, resulta tamén un descoñeci
do por non ·ter feíto o qU:e se es
peraba que fixese. 

.i 

Explícame : António non esta
ba feito para loitar e darse .a co
ñecer, evidentemente, non faría 
nada de nada ·neste sentido. 

O seu peculi&r caráeter 'seria 
determinante en ' cuestións 
como esta? Refírome ao . 

. marketing que precede aos 
pintores que triunfan hoxe 
en dia,-como eles mesmos se 
préstan ao xogo comercial. 
A evolución do marketing ten 
sido. moi rápida n·a pintura, un 
crescendo exponencial se ca- . 
dra. Pintores contemporáneos 
ao mesmo António aproveitaron 
moito máis eficazmente este as
peéto. Certo pionerismo xa seria 
percep'.tíbe1 a 'princípio.s deste 
séCulo: galeristas, "marchands" 

.e mesmo pintqres empezarían a 
traballar neste senso; mais sería 
despois da 2ª Grande Guerra 
cando se dará un desenvolvi
mento efectivo das técnicas de 
venda, fi.naís: da década dos 50 
.e princípíos dos 60. 

A Jcuestión é que haí cer1tas 
persoas que nascen para seren 
famosas. índependentemente 
da época e do tempo. Ou :se:xa. 

. ' 
Escultora (1979) d@ Antónlo Lagó. · . ~, 

que db ·seu oficio , da su~ tradi
dón-a nível do oficio ._:_á marxe 
de qu~ sexa un ir~movador, un - -
vangardista no que a estilo se 
refire- se poden iacer certas 
categorizacións. No s·éculo. XVI · 
éu no xvm, António chegaria á 
fama por si'mesmo, sen necesi
dade algunha de intermediá
rios; de feíto, a sua atitude na
tural e purista teria conectado
directamente -teño absoluta 
certeza nesta cuestión- cos_ 
príncipes ou reís daqueles tem
pos. 

'DE TER NACIDO 
NOUTRA ÉPOCA -
ANTÓNIO LAGO 
SE-RIA ... COMA UN 
TINTORETTO' 

. Mais estamos nunha epoca 
de intermediários, e a verdad e 
é que António non estaba para 
isa, non lle gastaban . esa clase 
de compromisos : "Se caí ben, 
vale; en caso contrário, non ten 
importáncia". Penso que, noutra 
época, a estrañeza que maltas 
veces provocan as suas obras, a 
sua no vida de, o ·seu particular . 
enfoque serian unha garantía 
para o éxito . Tal é o caso do 
Greco; todo / un innovador da 
sua é.poca. Se o Greco nacese 
no século XX, teria sen dúbida 

_ moitas dificuldades; difícilmen
te poderia adaptarse neste uni
verso de intermediários, e non 
sé> neste século. Noutr~ época·~ 
noutro país, O Oreco ben pode
ría ter ardido na fogueira ou ter 
a consideración de tolo .. . Antó
rrio conseguiu distanciarse ·des
ta époc:;:a particular e emprazar
se- fóra do tempo, ainda que, 
sempre, dentro dela. . . 

Mark queda por un momento 
absorto coas ondas do mar, eu 
ficq 9alado ao seu carón .. Cántas 
cousas encerran os silénciaos 
nunha conversa! -
Non bai · certo anacronismo 
oo ~eirto de ser de António? 

Ben, o anacronismo apar~ce na 
· cultura ou non ambiente que se 
autolirnita, o anacronismo non 
está no home António Lago a _ 
respeito da natureza ou á vida 
cio. seu tempo: António está no · 
seu tempo e fóra del, mais· nón 
se dedica esencialmente á vida · 
do seu tempo. Polo tanto, si é -
verdade que se chega a crear 
certo anacronismo a -respeito 
deste mundo social, m~ non 
entre .el e o universo que é o 
mesmo de sempre e onde o 
tempo non existe. El está en · 
perfeita harmorua con ·todo isa . 
E digo está ·hoxe, como estará 
mañá, unha vez sexa i:ecoñeci
do por sempre. 
Vaille . chegar á glória unha 

·vez morto? 
Algo disto hai. Pica 10 -sem
pre mintireiro-- dic:ia q\.ie os 
que non eran recoñecidos no 
seu momento é que non eran 
nada, de calquer xeito, el mes-

. mo sabia que non era asi. No 
século XV, ou se sabia dun nun 
período · razonábef mi estabas 
condenado a mbrrer de ·fame. 
Un neno aprendiz, por-exemplo, 
empezaba , pouco a pouco nun 
obradoiro, · despois dun tempo 
pasaba a ser pintor de .tea axu
dante; ª ~Partir de aqui, ou b~n 
quedabas nesta posición ou te 
facias pintor de "maneiras" dun
ha rexión ou escala determirra
da, ou chegabas_ a ser un pintor 
de académia .e, posteriorment(i! , 
un mestre univérsal xa cun ' lu
gar no tempo e na história. Ac
tualmente .xg ·non é posíbel esta-

. beleceÍ todas e cada unha· des
tas etapas intermédias. 

No XIX, efectivamente, apa
·recen artistas que chegan a so
breviver mal·qqe ben ca seu tra
ballo, senda ao mesmo tempo 
grandes mestres. Antano non 
era posíbel. 'Picasso di a verda
de qando afirma que se non eras 
coñecido nese preci1?o momen
to, xamais chegarias a selo, 
mais -olla!- nunha época his
tórica determinada. No XIX, a 

· situación empeza a inverterse: 
moitos dos grandes serian coñe-

cidos con posterioridade. No sé
culo XX todo é máis complexo, 
·coexisten ambos os dous extre
mos: Modigliani e Picasso -co 
seu egocentrismo fara de todo 
lµnite-, por exemplo. As espe
ciais condicións do mercado de 
hoxe van neste senso: interesa 
dar a coñecer ao graride público 
pmtores vivos, aquí e agora. Os 
"marchands" que traballan con 
pintores xa martas , tentan que 
só a sua pintura cante. Picasso 
estaba no médio desta máfia -
aparte dun bon mestre era todo 
un "rnarchand"-, unha mafia á 
que lle in'teresaba considerar só 
aos coñecidos no seu tempo -
ainda que usufrutuando tamén 
aos que deixaron morrer para 
recuperar a sua obra máis tarde. 
Picasso conseguiu a fama, moi
tos contemporáneos seus non 
conseguiron semellarite nível. 
Na síntese humana e criativa da 
sua obra foi o que el desexou: o 
máis grande. Isto non quer dicir 
que haxa unha correspondéncia 
ca seu traballo a hível técnico. 

'ERA UN HOME DE 
OFício. E cUNHA 
TRADICIÓN DE' 
PINTOR ARTES~-

De ter nacido noutra época, 
António seria... como -un Tinto
retto: recoñecido e . criticado, 
irriportante ainda que sen selo 
demasiado e máis coñecido, si, 
despois da sua marte ; por outra 
banda, coas características dun 
Gaya ou dun Tiziáno -ainda 
que este aspecto é pouco coñe
cido- .ou de Rembrant , sobre
todo, no momento da revolución 
interna ao final das suas vidas, 
e no que ambos os dous son re
xeitados dos seus respectivos · 
ambientes. Que ínonstruosida~ 
de a sua epoéa negra! Revolu- , 

_ cionária no xeito de pintar: in-\ 
conformista, antiacadémica. O 
feíto é que totalmente rechaza
do no seu meio social. 

t 

António ·Lago era un home 
de ofíéio, digo ben? 
Era un home de oficío funda
mentrurñente, e cunha tradición 
de r~ .. tor no senso artesán, tal e 
como se consideraba á pintura 
na Itália do século XVI: como 
unha arte menor. Claro que a· 
consideración da pintura creceu 
e creceu até Leonardo, instante 
no que alcanza' a consideración 
de . r_ · :naior. chegando a in-

. fluir en todasª~' artes visuais da 
época; mosaico, vidreira ... An
tónio mantíñase moi fiel á cues
tión do oficio, de feíto preparaba 
el as suas tlas, montábaas sobre 
os bastidores ... En canto ao ofí
ci.o de pintor, a sua considera
ción de mestre é inegábeI, na 
sua pintura pódese perceber a 
nivel do toque de pintura a in- . 
fluéncia doutro grande mestre, 
Velázquez; pinceladas amplas, 
rápidas e moi seguras, unha vi
sión mental enorme. En fin .. . 
Que influiu espectalmente 
en António Lago? Refírome 
a esas luces tan especiais, e, 
xa noutra época, eses tonos 
de gris ... 
Todo o que dis ten unha rela
ción moi estreita coas suas ori
xes e con todo o que tivo vivido. 
Atrhósferas e cores son algo moi 
persoal, outras influéncias _:_ 
falo do oficio , do xeito de pin
tar- respostan· xa a unha cues
tión de escalas , de recoñecer e 
traballar con certas avangardas . 
Son perceptíbeis sinais de xeo
metrismo que tranforma e pon 
en curva. Por exemplo, Mon
drian pintaba formas xeométri
cas rnoi rixidas, xa que non so
portaba a curva ;, António esta
blece como unha perversión : 
cando parece que vai a ache
garse a Modrian, fai exactamen
te o oposto. Noutro mornemo da 
pintura de António Lago , póde· 
se perceber o seu interese pola 
pintura abstracta, en concreto 
por Poliakoff. Tarnén son per
ceptíbeis certos rasgos de figu
ración, en concre to a influéncia 
dun home: Nicola Destal, e ou 
tros menos coñecidos como o 

, seu grande amigo Carlos Larra . 
Cales foron as etapas polas 
que discorreu a vida plástica 
do seu país? 

O certo é que todas as suas 
épocas se interpenetran, cadros 
isolados dos 70 apresentan co
res fauvistas ou un retorno á 
matéria. Nos seus derradeiros 
cadros, é moi percpetíbel esa 
depuración e ese sedimento sin
tético con elementos do fauvis
mo, da abstracción, da época 
serea e máis "filosfófica" dos 70 . 
Cando emprego q término "filo
sófico", fágoo nun sentido tradi
cional máis alá dos pequenos 
combates humanos, e donde 
existe unha harmonia, unha 
tranquilidade ou unha serenida
·de . Claro está que a filosofía 
continüa na sua época "negra", 
mais dun xeito cru'do e violento 
na liña de Gaya ou do Basca. 

, Polo anticonformismo nas for
mas que talábamos antes, per
cébese unha ·analoxia ca Greco; 
na pintura de António Lago 
pode aparecer, xunto a figuras 
moi realistas, unha delas semi
borrada por unha pincelada ou 
detalles moi característicos na 
vestimenta ou no carpo. De feí
to , en carpos da sua época final 
só se percebe densidade, .. opaci
dade pu o espácio que ocupa a 
figura, e unhas liña.s domiñan
tes e pouco máis. D 
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Unha· novela 
' . 

descoñécida 
Cando o gato 

, mira de esguello 

En 1987, subvencionada pala 
Consellaria de Cultura e Benes
tar Social, deu-se ao prelo unha 
novela que tivo (e ainda ten) 
nula distribución . Trata-se de 
Cando o gato mira de esgue
llo, de Xe Freyre, un escritor 
descoñecido para a maioria dos 

· leitores galegas. 
A novela, longa, 250 páx. de 

apretada letra, é un texto que 
non debe pasar desapercibido 
por diversas razóns ;. e a sua 
amenidade non seria a menor, 
ainda que compre ter en conta 
outras. 

A obra, aparte dun limiar do 
autor, onde explica a ornee da 
novela , divide-se en catro par
tes . Cada unha delas vai prece
dida dunhas notas descritivas 
da vila onde se desenvolve a ac
ción ; notas que escreveu Gas
par Soutullo de Batilalas e Com
barro, un pintor-escritor que in
tentou facer a guia de todos os 
lugares da Galiza e parou en To
rrevella de Abrea, a úJtima vila 
descrita no manuscrito que che
gou a mans do autor. Estas no
tas de Soutullo son o único que 
non lle pertence a el na novela, 
segundo Freyre. 

Comeza a acción no Bar de
Amado, onde se reune un grupo 
de xente a xogar partida. Ali lles 
chega a nova da marte de Víc
tor, o cura. Morte compartida xa 
que con el aparece o carpo de 
Alicia, moza de bo ver e mellar 
desexar. A marte é estraña e 
pensa-se no suicidio. Mais o 
máis raro é que non aparece 
sangue por parte · nengunha, 
agás os seus carpos. E o narra
dor comeza a explicar quen é 
Alicia, Víctor, os personaxes da 
partida . Unhas veces interven o 
párroco directamente, un home 
culto. Outras Alicia. Outras a 
irmá do cura . Outras os xogado
res que van explicando aconte
cimentos á vez que o narrador 
nos conta a vida deles . Asi van
se explicando un importante 
mollo de situacións : Alicia~ sol
teira e desexada polos homes da 
vila ; a irmá do crego é lesbiana 
e riamora-se de Alicia ; o livreiro 
da vila queda prendado da irmá 
do cura; e este dedica-se a es
tudar uns manuscritos que lle 
deu o dono do bar. Son os ma
nuscritos de Gaspar Soutullo. 

Comezan a aparecerlle ao 
cura causas estrañas , raras. E 
un dia, Alicia confesa-lle que 
'está preñada. Do seu gato, As
modeo. Gato que é gata segun
do Víctor e a quen el lle puxo o 
nome de Lilit. O cura descobre, 
a meio duns documentos anti
gos, que o gato é o demo. De
senvolven-se lego toda unh s~
rie de sucesos que desembocan 
na marte de Alicia e Víctor. 

A novela está mui ben estru
turada nas suas duas terceiras 
partes. Con ritmo pousón, en
trando nas _ diversas histórias 
con pormenores, de repente 
todo se desencadea. Diversas 

. personaxes desaparecen da no
vela , os da partidq. de cartas, 
para pasar a narrar o autor, di
rectamente, os acontecimentos 
que Hes suceden a tres protago- · 
nfstas : Alícia, Vítor e a ·irmá 
<leste . E é unha pena. ·Porque 
desta maneira o autor descarta 
to.da· unha série de voces narra
tivas que contrastaban 9oa do 
autor . E porque as ·histórias na
rradas ·por estes personaxes ían . 

unidas . ás cenas que viñan a 
continuación, co · que os dous 
tempos na_rrativos da maior par
te da novela, converten-se nun 
só a partir de cero; e se ben a 
narración gaña en rapidez, per
de en intensidade. e, sobretodo, 
nese ritmo pousón· qu~ é p ritmo 
narrativo dunha ' vila galega, 
·pois un dos acertos do ·autor . é 
que sabe imprimir ná sua nárra
ción ese tempo vital sen caír na 
morosidade e sen que os tem
pos mortos se fagan notar. 

En canto aos personaxes, Xe 
Freyre sabe dq.r-lles vida pró
pria, facerrdo-os críveis, verosí
meis. Personaxes que non sen-
da emblemáticos, atinan á .re- . ' 
flectir as paixóns que dominan 
a vila: a envexa, a hipocresía, a 
ruindade duns e de outros, a 
abúlia, os desexos controlados 
que se disparan de vez en ·Can
do, etc. Soubo o narrador fuxir 
do tóp}co a meio dun humor iró
nico ás veces , contra un pouco 
máis lene, sempre aITTadável. E, . 
ademais , apresenta-os (aos per
sonaxes) a base de pinceladas, 
ao longo d~ vários capítulos, 
polo que unha certa intriga vai-
se man tendo por toda a novela; 
intriga non só da acciórt. 

Cando o gato mira de esgue
llo é unha primeira novela mui 
ben conseguida, onde há sexo, 
erotismo (esluído, mais bel( pre
sente ao longo da narración), 
violéncia estrutural, humor, his
tórias e imaxinacióri. Escrita 
cunha linguaxe sinxela, · cheia 
de frases Barrocas ás veces en 
demasía ("O xuíz precedido do 
acólito , arnpeando subía a · ve
draña escada de pedra de altós 
degraos e pasamán antigo de 
castaño traballado á gubia", 
etc.), cun bó domínio do léxico 
(a pesar de certos erres, "condú
xoo", etc.), esta primeira entre
ga mostra un autor que sabe fa
cer unha novela inda máis alá 
do simples contar histórias; · e 
que ama tacé-lo. Agora só com
pre que o livro sexa ben distri
buido, e que o leitor galega lle 
preste a atención que -para 
nós- merez. D 

XGG 

Investigacións 
para unha 
história do 
movimento 
obreiro galego 

A História do movemento obrei
ro galego non acadou interese 
ata os anos 70. Nestes últimos 
20 anos, os ensaios, as investi
gacións e as aproximacións in
terpretativas sucédense. Edi
cións Xerais publica unha inte
resante coleccion de ensaios so
bre este tema. (ll 

Son catre os traballos, moi de~ 
siguais en extensión e método. 
Barreiro Fe~nández introduce os 
estudos dando ós marcos de re
ferén cia para unha axeitada me
todoloxia. 

X. Moreno: Gonzálei (pp . 21-
114) centra a- sua 'investigación 
na aparición da Primeira In ter
nacional en Galiza. O núcle..,o do 
seu estudo está no capítulo V: 
Pen(Jtración e implantación da 
Ivternacional en Galiza: 

"SubÓrdinación polftko~ideo~ 
léxica ó federalismo da pequen a 
burguesía e utilización -do aso
ciacismo: sobre toda caaperati- · 
vista, como principal forma de 
organización : .. ei-las característf- 1 
cas que definen os primeiros · 
pasos do obreirismo galega no 

.. QuieirQ -
cuLTURAL 

-marco 'democrático-liberal aber
to polos acontecementos políti
cos de 1868". 

Durante os · 7 -~os que estu- · 
dia Moreno', a Internacional . vai 
apartándose· da sua inicial cola
boración co republicanismo. 
Logo, nos anos 7 4~8&,°' ten que 
adoptar a clandestinidade ata 
conseguer, en 1881. estatuto de 
liberdade. En 1882, segundo o 
Congreso da "Federación Anar
quista da Rexión Española" ce
lebrado en Sevilla, Galiza conta
ba con tres federación~ e un to
tal de 914 afiliados. A reorgani~ 
zación dos traballadcires na dfe
cada dos 80 é principalmente · 
dentro da corrente anarco-s.ind.i
calista. A escisión da 1 ªInterna
cional taméií influe na Galiza e 
lentamente se van constituindo 
os dous sindicatos~ UGT e CNT 
proceso que está xa moi avarí-
zado ao chegar ao s . XX. · 

Palomares e i. Varela estúdian 
a conflitividade obreira en San
tiago (pp. 115-138) e o asocia-· 
ciunismo. Ab'undan as socieda
des de "Socorros mutuos\ as de 
"beneficiéncia" e as ·de "resis- · 
tencia". Ideoloxicamente resal- · 
tan os autor~s a influéncia do 
socialismo e do "Circulo Católi-_ 
co". Os socialistas .criaron o · 

" "Centro Obreiro" en 1891 . O 
"Círculo Católico,,tarnen se fun
da en 1891 e recebeu regula
mento en 1896. 

Por fin, o colectivo Xerminal 
(X. Castro; A Ma:rtínez , D. Perei
ra e M.G. Probados) reedita a 
sua investigación "crónica do
cumentada" do conflito pes
queiro de Vigo de 1932. É o 
mais j ongo dos ensaio¡_; da co
lección , pp. 139 a 312. Os dous 
capítulos co tratarnento directo 
éio tema son o m e o IV: situa
ción da UGT e CNT, do PSOE e 
o PCE no primeiro biérlio da Re
pública e o conflito pesqueiro . 

O estudo do confiito é porme
nÓrizado e resulta suxestivvo. É 
un alarde de rriinuciosidade e 
ponderación de dados. 

Polo demais, tanto Moreno 
CQmo o colectivo Xerrninql te
ñen elaborado moitos traballos · 
posteriores aos aqui reeditados. 
Seguramente que hÓxe miren 
estes ensaios como algo supera
do. Por unha barrda dedícaselle 
espácio longo ao tempo e lugar; 
nun caso Galiza en xeral ~ nbutPO 

· Vigo . O acópio de dados era da
quela imprescindíbel , actual
mente mais doado de posuir ao 
través de Óbras xerais. En cám
bio nunha publicación actuali
za.da tiña mais interese colabo
rar a que o leitor atopara no con
xunto os dados mínimos pan;1 
ver o movement() obreiro galega 
desde a I Internacional e a e 
República a ta o 36. 

A obra serve 'para moito: sub
.ministra a bibliografía completa 
dese tema e para eses anos ; do
cumenta os momeritos signifi-

-ABOBA DllBA _· 
Nº 450 -25' DE OUTUBRO-DO 1990 19 

cativos; facilita guías de fontes 
e metoéioloxia . Os estudos levan 
notas abundantes e bibliografía.-- . o 

. FRANCISCO CARBALLO 

Varios, O Movemento Obreiro en Ga
licia. Xerais , Vigo, 1990: pp. 373. 

Os prirrieiros · 
grandes 
canteiros 

O megalistismo é un dos feítos 
do naso pasado que roáis atrai 
a atención dos arqueólogos e 
ne$te momento debe ser unha
das · áreas roáis estudadas da 

·nasa pre-história. Co título de O 
Megalitismo. A primeira Ar
quitectura Monumental ..., de 
Galicia, Antón Casal pretende 
pór ao dia as últimas investiga
cións neste carripo e -aporta no
v.as teortas(1> 

Até hoxe podíamos dicer que 
unha mámoa é un montiño de 
terra artificial que agocha no 

' seu séo un nicho funerário e dos 
seu~ constructores non podía
mos . dicer moitas cousas ou 
como <licia un profesor universi
tário "sabernos onde se enterra
ban pero .non sabemos onde e 
como vivian". 'Hoxe esta-se en 
condic1.óns de dieer máis cau
sas , podemos reconstruir a pai
saxe, pero non se pode diter 
ainda moito sobre b tipo de vida 
ou a organización social e moi
tas veces só pisamos no terreo 
da hipó tese .. 

Todos os autores situan a 
aparición dos túmulos megalíti
cos na primeira Ínetade do m 
rñilénio antes de Cristo, pero A. 
Casal leva estes comezos até 

· meados do N. Quizá tmha idea · 
un tanto aventureira ao partir só 
de tres datas absolutas. Mentres 
os demais autores situan o final 
do megalitismo nos comezos do 
II milénio, Casal sitU¡:i.-o· cara fi
nais do ni. 

· Deixando a frialdade das ero
" noloxias o autor da idea de que 
· o megalitismo ou ·a cultura me

galítica non ·é só unha cuestión 
de 'grandes pedras ', senón ' un 
tema dunha grande complexi- . ] 
dade no que prima a relación 
Home-Espácio simbólico . . As 
mámoas (das que hai miles no 
naso país e moitas mfus que fo-_ -
ron desfeitas) foron feitas para 
ser en vistas desde lonxe, . é un 
mqnumento que destaca no te
rreo como un símbolo dunha co
munidade' é· a sua marc:a de te
rritorialidade , integrada de cheo 
na paisaxe, humanizando-a· por 
vez primeira na nasa história. 

, Segundo as análises palinolóxi
cas a paisa'xe galega seria da
.quela moi verde, tipicamente de 
J(radeira , con ?reas de bosque 
mesto ,caducifólio no que predo
minarían as carballeiras , a abe
laira, o bidueiro e o ameneiro, 

e . quer dicer ' as ' espécies que 
h~xe están a desaparecer. 

· Desp0is · d~ situar as .áreas 
megalíticas . o autor tira- algún- -
has · conclusións: que na ubica
ción da mámoa: ir).flue moito o 
factor matéria prima, o factor . 
económico , pois as mámoas 
asentan-se case sempre sobre 

. terreas axeitadas· para a agricul
tura e o cultivo de cereais en-ro

' tación con pradeira: outros fac" 
tores a ter en conta serian o so-

., cial e o relixioso. E · ante tanta 
mámoa inzando o nqso país o 
autor conclue indicando que o 
carácter "~inifundist_a" do país 
semelfa arrincar desta _época no 
momento no que· a paisaxe ·vai 
s~r transformada . a graQ. escala 

por vez primneira na sua histó
ria. Xordirá asi un tipo de po
voamento . que ainda perdura na 
actualidadé, frente a 6utrns re
xións peninsulares sobretodo as 
máis meridionais onde o latifún
. dio actual se corresponde cun 
menor.número de megalitos ain-' 
da que de meirande tamaño., -

· Os constnitores das mámoas 
foron uns extraordinários enxe
ñe.iros, dotados un gran sentído 
prático e destres no traballo da · 

. pedra. As suas . obras 'teñen 
unha apariéncia m6i ná onda de 
cei:tas escalas escultóricas coa 
sua filosofía artística do inaca
bado. Os megalitos semellan, 
pois, rezumar Lin ar moderno 
neste naso mundo que a c~tib 
esquece ollar cara o pasado' 

- Resurnindo: · os homes das 
mámoas· vivia .en pequenas co-

. munidades, rel§ltivaménte igua
litárias, producía o sufícieñte 
para . subsistir , intercambiar e 
satisfacer as suas necesidades 
sociais.: e relixiqsas. Debeu 
cumprir un importante papel na 
expansión de chamado vaso · 
campaniforme . pala . Europa 

-Atlántica, facendo de ponte en-
tre as rexíóns da fo.z do Texó e 
a Bretaña e , mesmo, as illas Bri
tánicas. O home das mámoas 
estaba perfeitamente , integrado 
na natureza e ná sua paisaxe, 
aproveitando-a e conservando-

ª· 
Antóu Casal fai' unha leitun:~ 

ecoloxi:sta do naso pasado ·para · 
"interpretar" a nasa localización 
colectiva, como pova,· no espá
cio e no tempo. Nunha socieda
de onde a técnica e o meio son 

_ máis importantes qÚe a rnensa
xe ._unha re-leitura .dos feítos pa
sados pódese entender como 
unh8: busqueda solidária. . · 

Podia-se facer todo rnáis ame
no se o libro tivese menos debti
xos de cacharros e m.enos pla
nos, que fan, para un non exper
to, un pouco pesada a leitura. · 

. D 
Antón A. Rodríguez Casal. O Megalitis
mo. A primeira arquitectura monu
mental de Gaiicia. Biblioteca de DiVul
gación, série Galicia . · Universidade de 
Santiago de Compostela, 1990. 

-Erros do tempo 
do bolero 

Os erras de diversa índole, hu-
mana ou técnica, que, se ·produ
cen nun programa . televisivo 
eonstituen boa parte . da sua 
"salsa", en especial cando este 
viña resultando aborrido e a me
tedura de zoco do presentador, 
azafata ou quen. corresponda 

.verro scilvar do tédio. 
·. Ainda que sexa únha maneira 
moi pou'co presentábel de dar 
que talar. Non talamos dás habi
tuais equivocacións . lingüísti
cas, que nalglins loc'l,itores apa
recen instaladas cunh? naturalí
dade tal que .semella .inútil e de
masiado traqalloso prestar aten
ción a todas elas. 

Anedoticame;rite, o Dornirtgo 
pasado, no repaso aos partidÓs 
de fútbol da xornada, o madri
dista Hagi era "ru:r;nano" ; aos 
poucos minutos, víamos un dis-
paro dun' dianteiro "tomeno" do 

. \ 
Burgos, para ben logo ollar un 
bonito gol· doutro .xogador de 
por ali, neste caso zaragocista e . 
"rómanés" . Seria resultado esta 
pluralidade de denominación do 
proverbial libre albedrío lingüís
tico d,os locutores deportivos, ou 

.,., 
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.retlexo inequívdco da inestabili
dade e in:definición política do . 
P9-ÍS dos Cárpatos tras a caída 
do conducator? 

- Pero piar foi o erro de Gayoso, 
quen pasa por ser un dos profi
sio'nais 11).áis seguros do meio, 
no seu magazine de sobremesa. 
Despois· de apresentarnos a cer
to grupo musical, do .que non 

-canso u de proclamar a sua fe no 
seu próximo trunfo, porqué 
"acreditamos firmementé ne
les", esquenceuse· dun pequeno 
detalle .. '. o nome dó grupo, que 
tiveron que soprarlle. 

Pequenos sobresaltos sen im
portáncia, como o aéontecido 
:ha última edición de Radio 
Onte. Cando "Los Daré" ian · 
polo meio da sua interpretación 
dun tema de Machín, o son trai
cionounos, e tiveron que achan
tar escoitando a sua voz cun 
son cavernoso durantE? ' un par 
de minutos. Este si-que foi uri 
fallo que hai tempo que non se 
vía nunha televisión, e resultoú 
dignó dos "tempos do bolero", 
aos que ese dia se dedicaba o 
progrnrna en cuestión. Un espá
cio, polo dernais, ben ideado, e 

que polo visto até o .de agora re
·súlta entretido, por máis que xa 
teñan visto oufros do mesmo es
tilo na tele estata.I. Quizá Nanita 
I?ereira, o apresentador, se re.: 
críe un pouco de máis no seu 
papel de radiofonista "dos de -
antes", o que pode chegar a fa
ceio pesado nalgun momento. · 
Por outra ·parte, a utilización de 
"play back" con orquestra e cap 
alguns cantantes resgatados do 
esquecimento pode que sexa 
inevitábel, pero sempre resta 
·autenticidade. · 

E se "'Radio Ónte" ten unh~ 
deliberada vocación nostálxica, 
o programa concurso Man con 
Ma~ semella extraído, no seu_,. 
plantexamento e desenvolyi
mento, dalgun pozo da rnemó- . 
ria. Un po-z.q se ·non negro si 
bastante gris. A idea de concur
sai por afán benéfico e altruísta 
recórdanos a resesm? c9ncursos 
dos tempos do "Paseó de la Ha
bana" como aqliel "La · unión 
hace la fuerza". Ainda que este 
revival de fórmulas escleróticas 
non é pecado exclusivo da TVG, 
nen moito menos. A presenta
ción inic:::ial das azafatas-obxec
to resulta mái~ ben penosa; en 
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canto ao "conductor" do conéur:
·so, o seu nome .(Eloi Magariñqs) . 
é máis sonoro que o emprego 
que fai do idio~nar bastante titu-

-beante. O outro día preglintóu 
"¿cá:rÍtos tentáculos ten o polbo 
-o pUlpo--?" . Tamén pudo ·dar 
o rtorhe en · inglés --octopus-, 
quE? asi xa daba unha pista para 
a difícil cuestión. 

Entre as séries no:vas, a pio
dución inglesa que se emite os 
luns , Max Headroom, destaca 
como un pro.dutó altamente re
comendábel. A visión dun· futu
ro inquietante retratado·através 
dun omnipotent canal de TV, un 
futuro· ~emellante ao retratado 
en titas dos últimos anos coma 

· "Blade Runrier'' ou "Robocop". 
Está realizada a meio dun bri

. liante guión e cun intE;ilixente e 
rechamante uso das últimas 
técnic:_as videográficas. O 

G. VILAS 

Do.mauro ao 
arco da ·vella 
Maria Xosé Diaz, 
escultora metafísica 

As oito pezas que -María Xosé 
Díaz apresenta neste mes de 
Outubro na Galería Sargadelos 

· pe Madrid, recollen o traballo 
desenvolto nos dous últimos 
anos e dan · fe da irreversíbel 
progr~sión desta artista. Nunha 
prirneira observación o especta
dor pode quedar confundido 
pala rnultiplicidade morfolóxiéa, 
de rnateriais utilizados e mesmo 
cromática; se o espectador éstá 
medianamente - informado e 
pensa ver unha cómóda exposi--

• 1 

Andando· a Terra 
Unha escoltna dos mellores traballós xornalisticos de 
Manuel M3.ria realizada por M. Pilar Garcia Negro e 

Miguel Mato Fondo · 

ción dunha "ceramista" o des
concerto é. total, porqu~ se ben 
aparecen obras cta cerámica ne
gra evolucionqdas (un disco es
naquizado seguindo pautas li
ñais), na maioria das pezas o 
materic;U cerámico é Jln máis do 
conxunto e nas máis recentes a 
arxila queimada é definitiva
mente esquecida. 

A seréa acción criativa de 
Maria Xosé Díaz viña transitan
do palas vias da recuperación 

. de .mo9.elos proto-históricos . As 
características máis salientá
beis · das prirneiras cerámicas 
utilitárias, que polo tanto tiñan 
formas redondeadas para con.ter 
líquidos ou cereais, cocidas a 
baixa temperatura e nun am
biente redtJ.tOr, con falta de osí
xeno, dando como resultado a 
cor negra e que tiñan un lixeiro 
tratamento das superficies cun 
lene releve, eran aproveitadas 
pala artista que engadia bruñi
dos e suprirnia simetrías . Dous 
aspectos máis que achegaban 
as suas pezas ás producidas en 
tempos remotos eran a mediana 
-dimensión das mesmas que es
tabelece unha· doada relación do 
obxecto- co carpo humano e a 
disposición sempre deitadas no 
chan, manifestando unha pa
tente vontade telúrica. 

Esta primeira série de obras, 
que serian facilmente clasificá
·beis dentro da factura ferninina, 
de regusto arcaizante e dun dis
creto interese, vai substancián
dose en duas liñas diverxentes . 
Por. unha banda adquirindo un 
rigor xeométrico, perto do alfa
beto minimalista, e por outra 
engadindo, para buscar a con
frontación, a pedra de grao, pe
sada, clara, densa, mate, hori
zontal e pouco traballada, as for
mas cerámicas, lixeiras, negras, 
brillantes, verticais e mai elabo
radas. Nesta segunda liña de-

. téctase unha queréncia paisa
xística, a procura de definir un 
tempo e un espácio singular. A 
evolución da sua linguaxe plás
tica acada un ponto de non re
torno en duas pezas presentes 
na mostra, un arco de ferro ves
tido de cerámica que coa sirn
plicidade dun trazo obtén unha 
situación chea de tensión e fer
rnosamente equilibrad~. e unha 
totémica silueta suspendida da 
parede, tamén resalta en pletina· 
de férro con pegadas de arxila e 
r;esinas que se remata cunha 

. discreta série de elementos ce
rámicos. Nestas duas pezas e 
resinas que se remata cunha 
discreta série de elementos ce
rámicos. Nestas duas pezas os 
compromisos. co pasado foron li
quidados e afronta unha nova 
etapa expresiva, facendo acópio 
de materiais e ipeas contempo~ 

__ ráneos, fuxindo das servidurnés . 
das leis físicas para instalarse 
no terreo da espeéulación espa
cial. 

Hai tamén nest'a expos1c10n 
duas esculturas que nos situan 
nun tempo vindeiro. Ambas as 
duas son · pórticos construídos . 
en madeira e metal, airida que 
nun caso se incorporen tres es~ 
feras cerámicas, recuperando 
materiais atopados e nas que 

.ademc:ns de voltar ;:i. severa si-
metría - compositiva, acádanse 
bons resultados na difícil har
monización cromática de produ
tos , riaturais e obxectos indus
triais . 

Do comentado até agora de
dúcese que nos atolpamos con 
datos dun proceso criativo que 
neste momento cobra unha 

. nova diffiensión, o dilatado 'per
corrido por técnicas e modos 
expresivos, xunto a unha dec;i
dida paixón pala liberdade e a 
afirmación do pensamen~o pró
prio, permítenos albiscar para a 

- ·escultora Maria X osé Díaz.. un 
lirnpo e fartureiro camiño nas 
artes de re-escreber·o espácio. O 

FERNANDO FERRO 

A mesma 
película por 
segunda vez 
CryBaby 

Empezan a ser moitos os ci
neastas yankees que deciden 
facerse independentes e esca
par da estupidez xeral dos estú
dios, nestes tempos onde as pe
lículas fanse por ordenador, 
coma unha simples operación 
de marketing. 

Spika Lee -Fai o que debas
Do the- right thing-, Da'1._d 
Lynch -Wild at heart, ain& 
por estrear-, Soderberg -Sex, 
lies an videotapes-- of erecen 
unha ollada do seu país que 
pouco ten a ver cos caramelos 
de Spielberg, Lucas e familia. 

John Walters leva xa vinte 
anos oferecendo ao persoal pelí
culas independentes e orixinais, 
en ocasións selvaxes -Pink Fla
mingos-- e ainda perfumadas 
ca sistema "odorama' -Polyes
ter. 

Desde Hairspray, e máis ago
ra coa ultima Cry Baby -O cho
rón-, Walters que facia titas 
"horríbeis" para a maioria "sen
síbel" do público -non é posi
bel esquecer a interpretación do 
travestí Divine en case todas 
elas-, quer chegar a unha 
grande audiéncia. d problema é 
que o que en Hairspray coñeci
da en España co título "literal" 
de Febre dos cincuentga.- era 
orixinal e novo, témase unha re
petición en Cry Baby. Intento de 
facer unha nova comédia musi
cal -todos osactores finxen 
cantar as cahcións orixinais dos 
c_incuenta-, con situacións 
esaxeradas e persoaxes manci
nais, ainda -qué simpáticos. 
Chamado por alguns críticos "o 
A.lmodóvar americano"'. Walters 
sente a necesidade de facer rir 
sempre ao espectador, de en
chelo coas causas estrañas da 
pantalla. Corno nas primeiras ti
tas de Almodovar, a película é 

, moito máis graciosa contada 
que vista. Pero a posíbel crítica 
á sociedade americana - a hi
pocre.sia, o racismo, a violén
_ cia-· quédase en chiste, o mes-

- mo que a galería de. marxinais 
que enche a película. O 

CARLOS AMARO 
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CELTISMO E LÍNGUAS MINORIZADAS 

História e futuro das Il?-CiónS celtas . 
A Revolución Celta· altematiy~ ao uniforrnismo europeu, .segundo Berresford Ellis 

• MANl}EL VILAR 

Non hai pasado, só futuro 
Está aquí, só agora. 

Van Morrison (Avalo!) Sunset) 

Un título. romántico levoume a 
comprar un livro hai un par de 
anos nunha cidade do norte do 
País .de Gales(1>. Pensei que se
ria unha apoloxia dun pasado 
glorioso agora perdido. Lego, · 
pesto xa na leitura: o livro Íél ca
miñando cara unha concisa his
tória dos chamados paises cel
tas e dunha reivindicación do 
seu pasado fa ce ao unliormismo . 
de hoxe. O autor, Peter.13 . Ellis, 

· é un popular escritor de novelas, 
estudoso do pasado celta e mili
taÍlte de movimentos como a 
Liga Celta ou Troops Out Move
ment, organizac1on británica 
que se opón á presenza das tro
pas na Irlanda do Norte. A últi
ma vez que lin algo del era un 
chamamento para organizar un 
programa de educación orienta
do cara inmigrantes "celtas" en 
Londres onde, asegun os seus 
dados, hai uns 50 mil celtas ta
lantes. 

O autor acláranos xa nas pri
meiras páxinas o que el entende 
por "revolución celta", que debe 
ser un cám.bio de atitude das 
xentes que hoxe viven nos paí
ses chamados celtas cara eles 
mesmos e cara o mundo exte
rior. Cámbio que ten que ser po
lítico, pois ten que sigruncar a 
defensa das liberdades das na
cións oprimidas e a concreción 
dunha sociedade máis solidária 
Entón, reivindicar ser celta 
hoxe, nestes países, significa 
oporse á asimilación nos días en 
que aumenta a unilormidade, é 
oporse ao novo imperialismo da 
Comunidade Europea, que só 
remarca máis o eurocentrismo, 
Europa no centro do mundo. 
Para o autor definir-se como cel
tas é definir-se como nacionalis
tas e anti-imperialistas. 

Pero aclaremos xa que son os 
celtas hoxe. Pode haber várias , 
rnaneiras de definilo e algunhas 
con tintes racistas, máis para o 
autor só hai unha que é a lín
gua. Son celtas aqueles países 
nos que hoxe se fala unha lin
gua de orixen celta, a saber: 
Bretaña (Breizh). Comualles 
(Kemov) . Gales (Cymru), Irlanda 
(Éire), ma de Man (Mannin) e 
Escocia (Alba). Son seis e non 
sete, Galiza fica fóra, pois ainda 
que tivemos un pasado celta 
(aquí o autor só fai referéncia ao 
bispo breton Mahiloc) e teña
mos moitas similitudes cos cu
tres países celtas, nós non tala
mos unha língua celta, pésie a 
que no galega ha:xa palavras . 
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As língua e culturas mlnorizadas da Europa, están a ser motivo de debate 
e recuperación. Con este terna celébranse estes dlas unhas xoriladas de 
estudo en lruñea. Na llustrac16n un cartel bretón alude á celebración de 
xogos deportivos celtas. ~ 

que procedan do celta, pero ta
mén as hai no inglés e no fran
cés e ninguén reivindica o seu 
celtismo. -

As primeir~s colonias 
dos grandes irnpérios · 
Os paises celtas foron as prirnei
ras colónias dos que lego foron 
os máis importantes estados im
perialistas e actuaron como 
campo de experinlentación para 
futuros proxectos neutros conti
nentes. 

A incorporación da tenas a 
Inglaterra e Fráncia significou a 
sua total dependéncia económi
ca, precisamente porque se ra
choli a posibilidade da existén
cia dun estado na periféria cel
ta, é dicer, de centros que pode
rian resistir a domínación eco
nómica. Ao non ser asi houbo 
que especializarse apresurada
mente nunha economía de ex- · 
portación e adaptarse ás de
mandas do estado central. Un 
exemplo': en 10 anos a agricul-

tura irlandesa pasou de estar 
fundamentada na gandeiria aos 
cultivos e outra volta á gandei
ria, sempre respostando ás ne
cesidades do mercado inglés . 
Tamén foron suministradores de 
capital para o centro através de 
rendas pagadas a señores ab-
sentistas, asi en Irlanda no sé
culo XVIII un tércio da produ
ción ía para pagar as rendas. A 
industrialización só agudizou 
esta situación ªº criar centros 
urbanos cunha cultura diferente 
e orientados cara o centro que 
profundizaban na división cultu
ral do traballo contribuiu ao de
senvolvemento dunha identida
de étnica característica en cada 
un dos grupos e xenerou confli
tos racistas, onde a pel non era 
un elemento dife;renciador. Ha- . 
bia outros e seguimos con mitro 
exernplo irlandés: 1819 un 60% , 
dos ferroviários ingleses gaña
ban 20 ou máis chelins á semq
ria e só 1 % gañaban arredor de 

. 10 chelins, pois ben, en Irlanda 

Paralelismos co país da fisterra británica 

·Renace a língua de · Comualle· · 
• XESUS CAMBRE MARIÑO 

Quen perdeu a sua língua, 
perdeu a sua terra . 

Proverbio cómico 

Nun recuricho do mundó célti
co, na fisterra británica, unha 
líri~a marta desde hai mais de 

. doús -centos anos ao ser despra7 
zada polo dominio do inglés, 
está agora renacendo. Conside- ' 
rábase que o cómico morrera en 
1777 con Dolly Pentreah, unha 

· peixeira da vila mariñeira de 
. Mousehole, no Comualle, que 
. foi a úftima falante da lingua 

1 
cárnica. isa curmán céltica do 
bretón. Mais co despertar da 
conciencia nacional do seu 
pavo, Dolly Pentreah é hoxe ve
nerada como unha heroína no 
Comualle ao lembrar o seu espí
ritu de resisténcia e a fidelidatje 
á língua própria até .a marte. 

Nunh9 época na que se irnpu
ña de xeito esmagarite na sua 
terra a presión política ~ cultural 
inglesas, Dolly negouse sempre 
a esquecer a ,lín~á do· seu país 
pra adoptar uriha fala allea. Xa 

' nos derrad~iros dias da sua 
vida, ao ser requerida por un 

1 

persoeiro da cultura oficial, Do
lly Pentreah venteou a sua xen
reirél cunha- frase · que ainda 
hoxe relembran con orgullo os 
seus paisanos: "Non falarei -in
glés. ,. ti feio sapo mauro!" 

O caso do Comualle é un 
exernpro mais da existéncia de 
línguas e culturas minoritárias e 
de etnias diferenciadas soterrá
das no seio dos Estados moder~ . 

· nos que se foron formando en 
Europa no decurso dos derradei-

.· . " . 
ros séculas. Cando moit.os pen-
saban que isas etnias. línguás e 
c'ulturas diferenciadas remata-

as citras eran as mesmas, pero 
1 ao ·revés. · 

A evolución dunha adminis
tración forte, iniciada nos sécu
lo~ x\l-XVI, _ fqi completada efi
cazmente no XIX, axudada por 
·elementos como un exército 
permanente capaz de someter 
caJquer ameaza ªº rexime cen
tral; a mcll.orn. das qomunica
cións para pe:m1itir ·ao centro 
exercer o seu control en pontos 
. extremos d.o território, através 
da sua influéneia militar e· cultu
ral; a criación dunha migración 
rural-urbana que formará unha 
masa obreira _que irá engrosar 
as filas dos partidos de rna,sas . 
de corte estatal, como Unha for
ma rnáis de filamento e de ra
charnento dunha cultura. 

A revolución industrial tamén 
tivo un efecto directo e indirec
t~ no aillamento cultural. o in-
cremento da alfabetización e o 
establecementp do sistemas de 
escalas nacionais reduciron as 
diferéncias entre diferentes gru
pos. E corno consecuéncia des
~? pen.etraeión cultural do cen
tro na periféria o mantemento 
das distintas línguas e formás . 
culturais - foron severamente 
ameazadas. 

Desde o século xvn o control 
.militar e político inglés foi refor
zado por unha ideoloXia rácista 
baseada na superioridade da 
cultura anglosa.Xona, destinada 
a rnalizar un fin universal: a sal
vación nunha época, a· indus
trializacióri" neutra, á moderniza
ción hox~. Este racismo segue 
vixente hoxe e :f>alavras. corno 
"Scottish" son sinónimo de pa- · 
tán e be~ta. "Irish" é' sinónimo 
de todo e por seres irlandés po
des pasar 15 nos no cárcere. 

Etnicipmo como 
defensa tace ao 
uniforrnismo da CE. 
Para o autor aquí hai unha reali
dade étnica que parte dunha 
conciéncia de privación. Etnici
d~de que náda ten que ver con -
racismo, .senon que é un ele
mento mobilizado.i que por cima 
do conceito de clase defenda 
unha política de interese colec
tivo cun claro sentido de identi
dade e solidariedade. E, se que-. 
remos ir máis lonxe, _hai quen 
opina· que étnia é uÍllla- exten
sión da relación de parentesco 
e éste era o seu veículo normal 
para conquerir· o obxectivo co
lectivo na loita pala supervivén
cia. Hai que entender a etnici
dade como ·a busca dunha iden
tidade en relación a un territó
rio, a unha história e a uhha cul
tura. Ide11tidade que che ·rela
ciona coa__ perten~ncia a unha 

\ 

rian esluíndose no conxunto ab
sorvénte ·dos Estados centrais, 

-estamos asistindo arestora ao 
despertar e axitarse de moitedu
me de grupos nacionais en toda 
E_uropa (Leste e Oeste), alguns 

. tan pequenos numéricamente 
com9 o cóµlico, que reivindican 
a defensa dos seus direitos de 
povo diferenciado e· a ·recuper9,
ción dos seus rasgos culturais 
definitórios e próprios. 

. O cómico é hoxe unha varie
dade do ántigo británico,' vella 
língua céltica que -se talaba na 
m~irande parte da Britania_ do 

·, 
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colectividade, onde o sentido de 
Nós e visto através do prisma 
dos 'símbolos e _ mitos }i~ herén
da comunitfilia. Onde hai unha 
necesidade de identificar-se 
cunhacomunidade para conque
rir unha identidade própria, que 

o-en parte ven dada palas expe-. 
riéncias acumuladas no seo 

, 'a.esa comunidade. Hai u.nha ne
ce.sidade· de identificar-se con 
un território, dada a simbiose 
entre un anaco . de tena e unha 
c_ornunidade e po~que ? as cuali
dade·s simbólicas e poéticas te
ñen maior poder que ·moitos · 

· atributos da cotio e unha teria 
de mitos ten máis atración que 
outra que,.,.ñon os ten. 

O futuro ·que. hoxe ten a peri
féria celta .non é mfils doado: 
bases militares (o mar de Irlanda 
está infestado de submarinos, 
Escócia está chea de bases e na 
llia de Man está parte do apoio 
loxístico á guerra na Irlanda); 
turismo, que tal ·e corno está, 
pl'antéxado hoxe significa a des
trución da- paisaxe e da identi-

' da de e reforza ao - máis forte 
através do mito do progreso e 
rnodernizacióh. Conceitos que 
están ensangrentados e con de
liberados fallos e falsificacións 
históricas. o centro, talando do 
caso.británico, estase .a con.ver-

. ter nunha area de serviíios do 
capital internacional e as vellas 
indústrias vanse desmantelando 
na periféria, o que vai agudizar 

· máis a crise e deixa o camiño 
aberto para os especuladores. _ 
Desmantélanse, tamén, as-tradi
cionais organizacións .de loita, 
co que hai un vacio de valores, 
que de momento favorece ao 
siStema, pem que pode estalar 
de diferentes rnaneiras. 

Sen recorrer aos mitos eorno 
única agarradeira (os mitos axu
daron aes ingleses a erguer o . 
seu império), o autor danos 

· unha leitura diferente da histó
ria dos paises ·chamados celtas 
e fai ·un profundo chamaménto 
pela unión e loita contra o impe
rialismo hoxe ou pasto en boca 
dun poeta galés: "nós-fornes un 
pavo, e ainda o somos/ cando 
acabemos de pelexar pelas mi
gallas/ debaixo da mesa, ou de 
roer os ósos dunha cultura mar
ta, erguerémonos/ armarérno- . 
nos, pero non no vello senso". 

. Para o autor o celtismo é a ferra
menta que xungue pas9,do e 
presente na camiño de recupe
rar a identidade, violentamente 
rachada pela presen.za do impe
ria.lis_mo. O celtismo é unha 
arma carregada de futuro : - . O -

(1) Peter Berresfor Ellis ; The Celtic Re
volution. A Study in Anti-Imperla- . 
lism. Y Loffa. Gales 198p. 

Sul. · Os británicos foron presío:: 
nadas nos séculas 'quinto e sex-

"? • 

to despois de Cristo palas tribos +. 

invasoras xe.rrnánicas ( anglog e 
saxóns) e rematarian recuanQ.o e -
asentándose no Cornualle, Ga-. 
les e tamén i;ia outra banda do 
mar que hoxe se coñece como 

-a penínsulá de Bretaña, no no
roeste de Francia. Ise asenta-

, mento dos pavos británicos deu 
lugar á .formación de tres varie
dades das línguas célticas que 
son hoxe o cómico, o galés e o 
bretón. Por certo, existen ver
sións de que alguns grupos bri-
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tónicos fuxidos polo mar da in
·vasión anglo-saxona; chegaion 

- a rec_alar e asentarse tamén ·nas 
costas de Galiza. ao norde <la 
actual província de Lugo. 
· Os historiadores iembrán que 
o Cornualle foi a derradeira par
te de Inglaterra en ser submeti
da polos saxóns e non ·ficou 
completamente domrnda até fi
nais do século XI. Xa despois da 
conquista normanda de 1066, a 
parte mais occidental do país foi . 
reducida a un condado. No sé
culo XIV, en 1337; a coroa britá
nica criou o título. de Duque de · 
Comualle pra o filio prirnoxénito 
do soberano reinante (do mes
·mo xeito que o principado de 
Gales). Non hai dúbida que isas 
medidas contribuiron ªº sub
mentirnento e progresiva angli
ficación do povo e cultura cárni-
cas. - " 

Orahén: ·hai ®e puntu.alizar · 
que . o despertar nacional do 
p~vo cóinico non · se limita a 

A BRETAÑA 

unha loita culturalista .pala de
. tensa da Iíngua e a cultura pró.
prias, con ser isa moi tmportan
te. ·Pois Cornualle sofre · moi 
acéntuadamerÍte, .o mesmo que 
Galiza. os efectos anómalos que 
soe provocar o centralismo do 
Estado sobre os pavos diferen
ciados e os paises ma,rxinais 
xunguidos ao seu carro. Como 
se sinala nun informé da prensa 
internacional, a pouca indústtia 
que habia foise desmantelando 
casi toda nos últimos anos, "dei-

, xando ao Comualle como un dos 
máis póbres. condados de lngla

. terra". dise nas páxinas do The 
Wall Street Joumal. 

E por isas razóns que. tarnén 
se vai. extendendo no Comualle 
o mesmo sentirnento 'de reivin
dfcación nacionalista que se foi . 

· desenrolá.ndo nas pasadas déca
das tanto en Escocia como en 
Gales. Isas étnias de orixen cél
ticÓ, sub~erxidas tarnén co Uls
ter no ,cqnxunto anglificador e 

centralista do "chamado Reino 
Unido, plantexan crecentemen
te a realidadé do_ seu· despertar · 
nacional. Pala sua banda, James 
Whetter, presiden'te do Partido . 
Nqcjonalista Cómica, pon a 
cuestión nos seus xustds térmi
nos ao dicer: "Senón nos aferra- . 
mas con dentes e unllás á nasa 
terra . e lírigua, Comuall~ pode 

· converterse nun arrabaldo de 
· Londres na beira do mar". Nen 

mais, nen menos. 
É ¡::uri_oso notar que no tema 

da recuperación idomática dase 
no Comualle ullha problemática 
que ten, salvando as distáncias, 
certa tanxéncia coa situación 
que ternos na nasa Galiza. O 
que non . é de extrañar, pois no 
fundo, ise tipo de problemas, é 
producto dunha mesma ou se
mellante ·situación' de · depen
d~ncia ·política e só9io-eqonómi
ca e da imposición centralista 
no decurso de moitos séculas. 
Trátase, como non, da normati-

va ortográfica, ou o xeito de gra
far . Por unha banda· está o cár
nico' "unificado". que foi desen
rolado ·polos estudosos ciue en
cetaÍon a laboura do reiurdi
mento do idioma na década dos 
1920: Ise modo de gratar basea
se nol:? documentos da literatura -
medieval e tamén nas moitas 
palabras cómicas que os anti
gos habitantes do Comualle fo
ron introducindo no inglés tala
do. A todo )so engádese unha 
abondosa toponímia cómica 
que ainda hoxe existe no país 
de Comualle. 

Por outra banda: atópase · o 
chamado sistema de gratar do 
cómico "fonémico" que foi de
senrolado. hai moi poucos anos 

. e deseguida comezou a gañar 
adeptos. Ao parecer basease na 
tese doutoral dun linguista pre
sentada en 1984. O sistema "fo
nemico" pretende facer máls si
nxela a maneira de gratar do 
que é o cómico "unificado", pra 

facer máis doado deprender a 
língua. Como e:1emplos das di
feréncias entre "unificados" e 
"fonémicos", podése mencionar. 
a sustitución da letra "e" por "k" 
ou "s" (pra sonidos fortes ou le
nes), que propoñen os último~ o 
mesmo que o uso das consoan
tes duplas: 

Como se pode ver. non son 
máis que · pequenos problemas 
de ortografia. Orabén, xa teñen 
c'ausado agres enfrentamentos e 
discórdias entre os nacionalis
tas do Comualle. Son moitos os 
que consideran que isa polémi
ca eneal <;io xeito de gratar pode 
converterse nun grande atranco 
pra o rexurdimento da língua 
cómica. Trátase dun ponto máis 
de farniliaridade coa problemáti
ca que ternos na nasa própria 
Galiza. Seria bon que os galegas 
nos ollásemos no espello do Cor
nualle e outros casos semellan
tes pra atapar a nasa própria 
imaxe. O 

EMGANN, -. unha alternativa· política 
• ÁNXELA.ALONSO TESTA 

RAUL PIÑEIRO VIDAL 

EMG.ANN(1l foi creado' no · ano 
1982 por militantes dos KAD 
(Cómités deAmnistía da ~reta
ña) e prisioneiros ·políticos bre
tóns. 

"Ó socialismo non . existirá na 
Bretaña sen o recoñecirnento dq. 
existéncia do Pavo Bretón, dos 
seus direitos lexítirnos a do"tarse 
de ~struturas nacionais que lle 
permitan autoxestionarse". 

"Nós somos os únicos que 
planteamos na Bretaña cfuas 
cuestións fundamentais; A 
cuestión social e a cuestión na-
cional" . 
(nº O do xomal mensual "Em~ 
gann") · , _ 

O movimento EMGANN ·ven 
de apre's~ntar unha carta con 
cinco pontos considerada como 
Ünha "alternativa para o futuro 
do ,pavo l:;>retón" .· Unha base mí
nima .para traballar conxunta
me~te e tirar para diante. 

Os cinco pontos 
.' 1. .Recoñecirnento oficial ·da 

existéncia do povo bretón na 
sua integridade xeográfica e 
histdrica (Loire-Atlantique in- . 
clusive). ' . \ 

2, Eleición dunha Asamblea 
Bretona, ·dotada de poderes 
reais a todos os níveis, e repte

. sentativa do pavo bretón nas 
instáncias europeas e interna
cionais. · 

:3. Oficialidade da língua bre
tona en todos os actos da vida 
pública en todos os níveis do 
ensillo, des9.e o preescolar até a 
universidade. 

4. A posta en funcionamento 
dun plan de desenvolvirnento da 
economía fundada nos recursos 
humanos e nas riquezas natu
rais, · basada na prioridade das 
estruturas locais réspeituosas 
das persoas e do entorno. · 

5. A garantía para todos de 
vivei: decentemente na Bretaña, 
·con ·~u ser~ .emprego. 

Estes cinco pontos constitui
rán, segundo EMGANN, avan
ces significativos no marco da 
lo ita . ·de liberación nacional do 
povo br-etón .. 

Na declaración de EMGANN 
e SAB(2l • c_oa ocasión da "Gouel 

Broadel ·ar Brezl).oneg" podemos 
ler: -

"A loita polo uso da língua 
bretona na topémímia dos indi
cadorns de estrada ainda non se 
gañou, ainda que teñamos 

avances grácias a SAB. A lín
gua bretona sempre é proibida 
nos tribunais. Gilbert Cabon 
acaba de demostrar, pala sua 
atitude, a hipocreisa do estado 
francés. Por unha parte celE?bra 

os "direitos do home" E¡ golpe de 
millóns de francos, unha parte 
do naso diñeiro. Por outra parte 
manteñen un home en p~ión 
durante 11 meses por que se ex
presa en bretón. O 

1. EMGANN. Combate Bretón. 
2. SAB (Stourm ar brezhoneg). "Movi
mento para a defensa da lingue bretona". 

As duas organizacións son meJ1lbros 
da CONSEO (Conferéncia das nacións 
sen estado) que proclamou neste ano a 
"Declaración dos direitos dos pavos". 

Diw~: unha exj;)eriéncia escolar de ensino do bretón 
Na Bretaña, onde a política de 
xenocídio cultural é avanzada, 
pódese facer unha distihción 
entre dous comportamentos ex
tremos : 

-No Estado francés que bus
ca sempre á reafirmación da 
Fráncia como nación, existen 
bretóns quE? talan a língua breto
na, que pensar). en bretón, que 
viven a cultura bretona e qu.e 
residiron sempre pa Bretaña. 
Nembargantes declaran que se 
consideran . franceses. Que.r di
cer, obxectivamente son bre
tóns pero subxectivarnente sén-
tense franceses. · · 

~ -'--Ü fenómeno inverso atópa
se entre a xente nova e urbana. 
Apesar da ¡;irivación da língua, 
os bretóns · (este ano a Govel 
Broadel ar Brezhon~g recolle 

como lema-;;Obretóñ e a xuven
tude" tomándoo ·como tema 
central da sua campaña). 

·se o ·prirneiro é un típico 
exemplo de. "síndrome do colo
nizado", o segundo proba a co
tio, o complexo do descoñeci
mento da sua língua e a sua cul
tura. Decátase da ruptura dos 
lazos ·colectivos. É daquela can-

. do o proceso de re-identifica
ción pode ter lugar. A partir 
dunha aprendizaxe da língua, 
história, éultura, · estudo das 
cuestións económicas, sociais e 
meio ambiente. 

Este ano a "Góvel broadel ar 
brezhoneg" recolle como lema e 
obxectivo central da sua campa
ña "o bretón e a :xuventude", 
nun intento de recuperación, e 

estender ási entre os xóvenes a 
"conciéncia bretona". 

No referente ao sistema esco
lar na Bretaña, só DIWAN ensi-

• na prioritariamente en bretón. 
Criada no ano 1977, a asocia
ción DIWAN escolariza actual
mente 532 nenas repartidos en 
vinte escalas, e un coléxio aber
to en Seternbro · de 1988 en 

· Brest. O ~eu obxectivo é trans
mitir en língúa bretona os mes
mos coñecirnentos que, en fran
cés, receben os nenas das ou
tras escolas. Apoianse nas ex
periencias práticas doutros paí
ses: Euskadi, País de Gales, Ca
taluña, Canadá ... 

O ensino do bretón atopa 
moitos obstáculos. Nun primei
ro lugar a descarada hostilidade 
sen escrúpulos de parte da ad-

~ouel Broadel Ar Brezhoneg 
A festa nacional con. grupos da Bretaña, Galiza e Irlanda 
Karaez (Carhaix) é ünha peque
na cidáde no centro de Bretaña. 
N ela 'vense celebrando -desde 
hai catro anos a "Festa Nacional 
da Língua Bretona" · 

Coorganizada polos movi
mentos EMGANN e SAB 
(Stourm Ar Brezhoneg), o Gouel 
Broadel Ar Brezhoneg está aber
tó a todruas tendéncias do mun-

. do culturaI, as0ciativo e político 
bretón . · 

·O seu ·obxectivo é dobre: . 
-Re.ivindicativo, é a xuntan

za tr&dicional de todos os que 
trqballan na promoción da lín
gua bretona e loitan pala sua re
cuperación como língua nacio
nal . 

. --,-Festivo, é unha Vitrina · ac- · 
tual da ·música e sobretGdo .da 
canción bretona en todas ~s for
mas de expresión (tradicional, 
evolutiva, rock, new wave, jazz, 
blues ... ). · 

A festa celébrase todos os~ 
an9s a prirneiros de Xuño. Este 
ano converxeron q.s actuacións 
·dos grupos máis rE!présentativos 

. 1 
1 

da música celta na Bretaña, Ga
liza e Irlanda, nun clima de en
tusiasmo que se transformou en 
reverente exaltación ante a pre
séncia .. e magnífica actuación de 

1 Glenmor (un vello ,símbolo do . 
nacionalismo bretón). 

A aproximación ~· familiarida
de da xente, ainda entre os 
máis descoñeciqos, facia supe
rar as dificultades palas diferén- ' 
cias das língú.as axudados polo 
exquisito paladar do "Chou
chen" ou "Hidromel" (bebida 
tradicional na Bretaña feita con 
'mel). 

Mentres non chegaban as at:
tuacións dos "grandes'', enor
mes rodas humanas se forma- · 
ban espontaneamente e danza
ban ao son da bombarda e o vi
niou coz. E xa entrada a noitiña 
énchese o cenáriQ coa música 
de cantantes e g'r:upos da talla 
de Gw~ndal, Den, Kemia, 
Diaouled Ar Mened, . Fadraig, -
Glenrnor, EV, Arméguin .. . · 

Galiza por pirmeira ve? estivo 
representada neste festival.· Foi 

o grupo "Armeguin" de Vigo, 
que recebeu os mellares elóxios 
por parte da prel)sa con estas 
palabras "... A xente escoitaba 
con atención case relixiosa a 
mlísica máxica de Armeguín". e 
certamente, o siléncio diante da 
calidez e a calidade dos temas 
era absoluto, e só interrompido 
polos aplausos de apoio á pre
séncia da Galiza representada 

· pala nasa bandeira. Todo un 
luxo se pensamos que se trata 
.dun público esixente e acostu
mado a un elevado refinamento 
musical. 

E a "Fe13t Noz" (festa de. noite) 
durou até ben entrada a madru
gada os tres días. O gran círculo 
humano .coas mans collidas e 
picando co13 pés. Nenas e ne
nas, mulleres e homes, mozas e 
mozq_s. danzaban a "Gq.vote" e 
a "Ficelle". nun país onde a mú- , 
si ca· e o baile son· algo máis que 
espectáculo contemplativo para 
-converterse··no símbolo dá unión 
ancestral do Pavo Bretón. . O 

ministración francesa materiali
zada na falta de subvencións e 
recursos económicos, e a irnpo
sibilidade de continuidade nos 
níveis superiores, e a non oficia
lidade da língua bretona. Ade
mais, a indiferéncia dos deputa
dos rexionais ·ante este tmna 
que corresponde a unha demos
trada pasividade xeral . Se o di
reito a_ aprender bretón é un di
reito de todos, non aparece ga
rantido polos textos legaís. É la
mentábel a situación no ensino, 
onde se lle concede o status de 
terceira arde, despois das lín
guas estranxeiras. 

A auséncia do bretón nos 
meios de comunicación, prensa. 
rádio e televisión onde ten unha 
hora e média de programación 
semanal, non contribue a valori
zar a sua irnaxe cara os xóve
nes. 

Os poucos avances consegui
dos nestes últimos dez anos (Dl
WAN, clases bilingües, licencia
turas) son resultado das mobili
zacións do movirnento bretón e 
os seus simpatizantes. 

Volvendo a DIW AN, o seu 
meirande problema é o financei
ro. As escalas DIWAN non son 
recoñecidas oficialmente polo 
estado, apesar dalguns contra
tos acordados en Maio de 1988 
pala sinatura dun protocolo de 
acordo entre DIWAN, o Estado 
e a Rexión. Protocolo non res-

. peitada polo próprio Estado 
francés , especicilmente no que 
se retire á obtención de novas 
contratos ou á formación dos 
mestres. 

DIW AN vense mantendo so
bretodo grácias ao apoio finan
ceiro popular. nembargantes in
suficiente para permitirlle abor
dar o futuro con tranquilidade-. 

Ademais de DIWAN, hai cu
.tras asociacións ·e grupos cilltu
rais que. se ocupan da formación 
de adultos en cursos de tarde e· 
por c0rrespondéncia, mais o ob
xectivo comun é a criación .dun 
plan de desenvolvimento da·lin
gua bretona en concertación 
cos· deputados rexionais e os 
poderes públicos. O 
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ACTOS . . 

• II Xomadas 
sobre a língua 
en Foz 

Organizadas pola A.C . Pomba 
do ' Arco. Dia 26. Mesa redon
da, "Política lingüística no 
concello de Foz", con Martin 
Beltrán (alcalde), Xosé L. Tei
xeiro (concellal de cultura) e 
Gonzalo Vázquez (concellal). 
Dia 27 "Normalizaci6n e ani
mación cultural", Daniel Ro
mero. Conferéncia de Xosé 
Gonzalez (AFNL). Mesa redon
da "Normalización lingüística 
nas administracións locais" : 
Xosé M. SarillA IMNT.\ Fer_-

nando Cadahia (Delegado da 
_Dirección de Política Ll.ngüís

tica) e Xaquin Monteagudo 
(AFNL) . . 
Dia 28. Conferéncia de Fer
nando Pereira, alcalde de Sou
tomaior. 

• Curso de 
coeducación 

Organizado por· Mulleres Xó
'venes. Os días 4 ao 9 de No
vembro de 4 a 8 da tarde nos 
locais da asociación (Garcia 
Prieto 3-baixo C. Santiago. · 
Tfno. (981) 52 09 84. Impartido 
por Neus AJbertos (traballa9o-

ra social, animadora sociocul- . 
tural e especialista en coedu
cación) e Elena sk.ón (profe
sora de EEMM e ·especialista 
en coeducación). 

11 Cine-Club 
~adre Feijoo 

Este cine-club ourensál} ten 
programado para o 31 de Ou
tubro "Único Testigo" de Pe
ter . Weir. En Novembro, o dia 
8 "Nós, as nenas prodixio" de 
Kurt Hoffman e o dia 15 '"Sola
ris" de Andrei Tarkovski. 
Sesións ás 20,30 e 23 h . na 
Casa de Cultura (Conc~Jlo, 13) 

EXPOSICIONS . . 

• Francisco 
Mantecón 

Exposición dos traballos do 
pintor vigués na Galería Abe! 

, Lepina (Praza da Constitución 
3-Vigo). Aberta até o 31 de 
Outubro próximo. 

• Moldes 
Exposición de debuxos e pin
turas sobre papel. Na Galería 
Trinta de Santiago até o 27 de 
Outubro. 

• Naisaxes-Sobral 
Exposición do pintor marinen
se na Nova Sala de Exposi
c1óns da CaixaVlgo Cadro de F. Mantecón 

BASES QUE REXERAN O CUARTO CONCURS_O· 
DE GUIONS DE PROGRAMAS DE RADIO FENE. 

Podarán participar neste concurso todas aquelas persoas ;u colectivos que o desexen. 
dacordo coas segu1ntes categorías. 

a) Menores de 14 anos 
b) Xoves de 14 a 18 anos. 
c) Ma1ores de 18 anos. 

No caso de gu1óns real•zados por vanas persoas 1ntegraránse na categoría correspondente 
ao de ma1or 1dade 

CONVOCATORIAS 

• II Festival 
Internacional de 
Video Cidade 
de Vigo 

Regulamento do segundo Fes
tival Internacional de Vídeo 
"Cidade de Vigo"· 

· Art. 1: O Segurido festival In
ternacional de Vídeo Cidade 
de Vigo ~rá lugar do 22 ó 26 
de Xaneiro de 1.991. 
Art. 2·: DlÍrante o Festival cel.é
brarase un Concurso de Ví
deo. 
Art. 3: As obras presentadas 
deberán ser testemuño dunha 
escritura orixinal, duhha -in
vestigación singular, tanto no-... 
que se refire ó tratamento 
como ós temas abordados. 
Art. 4: Aceptaranse tódolos 
xéneros, en tódolos idiomas. 
Soamente se admitirá a con
curso unha obra p·or autor, sen 
límite . de dwación, A mesma 
deberá tei: sido feíta depois do 
1 de Xaneiro de 1. 989. 
Art. 5: As obras debe.ráÍl ter · 
sido feítas sobre soporte elec
trón ico e concebidas en fun
ción das súas posibilidades 
específicas. Serán presenta
das en cassette formato 3/4 
polegada U-MATIC-LB ou S
VHS, :e,e.L. Calquera outro 
stándard.- ou procedemento 
quedará excluído . . As copias 
de .pelíéula (Super 8, 16 mfn, 
35 mm ... ) a cassette de video, 
non serán. admitidas a concur
so. A utilización e montaxe 
dos estractos de películas, 
diapositivas, etc., serán auto
rizados como parte dunha 
obra. o xurado-resérvase o de- . 
reito de valora-lo carácter es
pecificamente videográfico 

· das obras presentadas: 
Art._ 6 : O. Segurido Festival In
ternacional -de Vídeo Cidade . 
de Vigo, encargarase da alma
cénaxe e seguranza das cintas 
de video trala súa recepción. 
As obras de vídeo que partici
pen no concurso e/ou que se
xan obxectó dunh(;l programa
ción durante o Festival, serán 
aseguradas polo valor da co
pia. 
Art. 7: As obras de vídeo non 
serán copiadas nin transferi
das, por outros medios de difu
sión, nin presentadas fóra dos 

- . 
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espacios do Festival. No sufri
rán cortes ni alteración de nin-
gún tipo. · · 
Art. 8: a) O Comité Organiza
dor ocuparase da promoción 
nacional e intemaci6náJ. dos 
traballos seleccionados e pre
miados. Con esta fin solicítase 
dos participantes unhá copia 
en depósito durante un ano, a 
partir do 26 de Xarieiro CÍ.e 
199i. Calquera utilización pú
blica das obras, .implicará un 
·acordo prevío cos autores ou 
cos .posuidores dos dereitos 
das obras. 
b) A non aceitación do artigo 
8° non impide a participación 
no CoQcurso. 
Art. 9: a) Os autores que dese
xen participar no Segurido 
Festival Internacional de Ví
deo Cidade de Vigo deberán 
envía-las súas ob¡as antes do 
15 de Novembro de 1990, data 
límite de inscrición. 

: b) .. Cada cinta de video de
berá chegar acompañada - da 
súa correspondente folla de 
inscrición. __ 1 · 

c) Polo feíto da súa inscri
ción, os· autores aceptan inte
gramente · o presente regula
mento. 

d) As follas de inscrición de
berán ser cubertas de forma 
clar~ € ·lexible, co fin de facer 
un catálogo xeral do Festival. 
Con este fin, cade r.int<> rle ví-

-
PUBLICACIONS 

c!.eo deberá ir acompañada por 
duas fotos do traballo. 
Art_ 10: a) A . apresentación 
das obras terá lugar en Vigo -

· do 15 ó 30 de Novembro de 
1990, baixo a respopsabildiadé 
do Comité ·de Organización. 
As obras seleccionadas serán. 
conservadaS ata o 15 de Fe
breiro de 1191. 
Art. 11 : O xurado profesional 
estará composto por personali
dades intemacionais (críticos, 
realizadores, productores, or
ganizadores ... ). O secretariado 
do xurado será asumido polo 
Comité de Organización. 

A entrega de· premios · terá 
lugar o sábado d.ía 26 de Xa
neuo de 1991 

~-

Art. 12: Premios. 
O Excmo. Concello de Vigo 

doará un Primeiro Premio de 
600.000 Ptas e dous ac.césits 
de 250.000 Ptas. cada un.-

O primeiro Premio non pode 
ser declarado . desert.o, pem 'si 
concedido ex aequo. 
Art. 13: O presente regula
mento deberá obrar en poder . 
dos participantes. 
·Art. 14: C('m .renuncia ó seu 
foro popio, se o tivesen, as 
partes sométense ós Xulgados 
e Tribunais de Vigo . para a 
discusión litixiosa de calquera 
cuestión do presente regula
mento. 

• Obradoiio 

Decimoséptima entrega da re
vista do CO~.G. Coas sección 
habituais neste número inclue 
traballos de Xairne Garrido ("O 
arquitecto · Gómez- Román") ,· 
M. Curty ("Lembranza do ar
quiteto Pedro Alonso") e 9bras 
comentadas de Fernando Mo
reno , Miguel Fisac, Xan C.asa
bella, José López Zanón e Luis 
Laorga, José Gigante, Joao Al- · 
varo Hochá, Cesar Jiménez, 
António Davila e Luis Meijide, 
entre outros:-- Tamén se irl
cluen traballos sobre obras de 
Fernández AJbalat e Bar 'Boo. 
Os interesados pódense dirixir 
ao COAG, Casa da <;::onga, 
Praza ·da Quintana S/n de 
Compostela. D . 

2 NOVAS SENSUAIS _ 
'i5 e as part1C1pantes deberán enllegar a documentaC1ón que se explicita deseguido antes do 

30 de outubro de 1 990, r&m1tindoa ao segu1nte enderezo: 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15 500 FENE (A CORUÑA) 

A documentación en cueshón é a segu1nte· 

• lnstenC1a ohc1tando tomar parle no concurso e facendo c;.,star o neme da persoa 
r spon ble, nderez:o, teléfono ou xello de pol'lerse en contacio con ela, número e neme. dos 
part1c1pant horario que prehren para a gravación do programa no caso de que opten por 
utilizar o estudios da emisora {Tiun1c1pal 

• Brev explicación ( proximad m nte nun folio) das caracierfst1cas e temática do guión do 
program que se presenta concurso ~ 

3 

Na prlme1r qulnc.ena de novembro a dirección de Radio Fene convocará unha re.;nión con 
todos o participantes no concurso onde se facilitarán unha sene de onentac1óns técnicas de cara 
a tormallzactón do guión 

4 

Antes do 15 de decembro os participantes no concurso deberán entregar unha ficha técnica 
do seu programa lnclulndo o guión literario e o musical coa;; correspondentes indicacións para o 
técnico de son. · 

5 

A gravación dos programas podará realizarse nos estudios de Radio Fene hxando a 
dirección da emisora os días e horas para a realización da mesma. 

6 

A estructuración, definición de cont1dos e carácter do programa serán de responsabilidade . 
exclusiva dos participantes. A súa duración non superar6 os 40 nen balxaré dos 30 minutos. O 
xurado poderá valorar á hora de conceder os premios ac;ueles programas que a súa temática 
tel'la algunharalaclón coa blsbarra de Ferr!>I· 

7 

Os programas presentados ao concurso emitiránse p~r Radio Fene en datas que se 
slnalarán pola dirección da emisora. Dada a previsible distancia que haberá entre a gravación e a 
emisión, aéonséllase aos participantes que tanto na selección dos temas como no seu 
tratamento , percuren buscar a atemporalidade ao obxecto de evitar que resulten caducos e 
desfasados. · 

8 

O xurado estará composto por dous represeniantes do Padreado de Radio Fene ( 1 
representante político e 1 das sociedades) e por un profesional da radiodifusión seleccionado 
polo Padioádo da emisora. · 

9 

Establécense dous premios en metálíco por categoría dacordo coas seguintes cantidades:· 

· ·categorfa a: 1 .0 premio de 30.000 pts. . 
2 . ~ premio d.e 10.000 pis. 

Categorla b : 1. premio de 45.000 pts. 
2 .0 premio de 15.000 pt's. 

Categor la c: 1.0 premio de 100.000 pts. 
2 .,0 premio de 20.000 pts. 

Os concursantes que acaden astes premio::; podarán realizar un programa· continuado en 
Radio Fetie sempre dacordo cos criterios, horarios e posibilidades de programación da emisora. 

• 10 • 

o xwado podará declarar desertes os premios que considere oportunos se a calidade dos 
programas presentados ao concurso asl q aconsellase. O fallo daráse a coñecer o 39 de marzó 
ciun acto público qu'e terá lugar na Casa do Concello de Fene. 

, 12 

O idioma a empregar en todos ;,s programas que se present8[1 será o galega. 

13 

A partici,:¡ación no concurso implica a aceptación das presentes bases. 01allo do xurado será 
inapelable qued~ndo facultad\> p¡ira interpretar as ba~es . 

1 , • M.BERTOJO/A CORUÑA 
"O xesto capturado. Reflexións 
sobre a cerámica". Con este 
suxestivo título abría Javier 
Meléndez, -hai un par de 
dias, un interesante ciclo de 
conferencias-colóquio 'organi-

, zadas polo Taller Textil-Ramón 
Alvarez (Pascual Veiga, 51)·so
bre o papel dos oficios artesa
nais . Provocador e sempre po
lémico, . Javier Meléndez, ten-_ 
taóa racha.I unha série de cli
-ches preestablecidos .con res
pecto ao papel das .artes cerá
micas e os oficios tradicionais 
no mundo de hoxe. Home 
criativo e de propostas arris
cadas, este cabanés de adop
ción conseguiu despertar o m

J;erese --e as iras nálgun 
caso-- do público asistente 
coa· sua franqu~za e discurso 
lúcido. 

1 ª Mostra de Cine Europeu, 
do 25 ao 31, no Valle Inclán en 
sesións hé_l.bituais. Organizan, 
conxuntamente, Ateneo da · 
Coruña e Conéenó. "Unha cha
ma no .meu corazón" de Alain 
Tanner, o día 25; "A lec.tora" 
de Micnel Deville, o 26; 
"Acontecerá ~añán" de - Da
niele Luchetti, o 27; "Helsinki. . 
- Napoli" de Mika Kaurismaki, 
o día 28; · "Mentras haxa luz" 
de Felipe Vega-, o 29; "Tempos 
difíciles" de Joáo Botelho, o 
30~. e, por último, "Paisaxe na 
neboa" de Theo Angelopoulos, 
o dia 31. Película"s das máis 
variadas nacionalidades ' cun · 
abano temático tamép. moi va-

. riado. 

Retrospectiva de Felipe Cria
do, na· Sala Municipal de E1x
posici<'.ms do Kiosko Alfonso 

.5? 
- 11 

_ Benton, Ó dia -22; e "Encadea
dos" de Alfred Hitchckock, o 
dia 29. O ' ciclo completarase 
coa conferencia de Carlos 
Castilla del Pino. -"Fiumes", o 
día 16 de novembro, e un red
tal de poesía amorosa coa par
ticipación de Miguel Anxo 
Fernán-Vello, Claudío Rodrí
guez Fer e Xela Arias. O 

• MC/COMPOSTELA 

A orixe e posíbel finalidade da 

¡. 

.e 
(,) · vida é unha das teirnas que 
~ discuten nestes días especia~ 
1 listas en química, bioloxia, xe
A nética, física e filosofía. Ngun' 

·deles atrévese e di que, f!efei-

(Xardins de Méndez Núñez). 'E 
así, 'dun xeito telegráfico, máis 
cine ainda que contextualiza
do no Ciclo de Conferen-
cias adicadas ªº "amor"' 
organizadas conxuntamente 
pala Fundación Paideia e o 
Ateneo da Coruña, coa cola~ 

" boura dp Seminario do Campo 
Freudiano en Galicia: "Ena-

. moramento e loucura", .ponen
te : a psicoanalista Sthela Sola
no, ·día 26 .de outubro; Taboa 
}edonda: "Amor e sexualida
de", o dia 30. Participan: Luis 
García Berlanga, Director de 
"La SQnrisa Vertical" e as psi
cólogas Mª Antonia de ¡.Jiguel 
e Mercedes Carreña, - Presi
dénta · da Asociación Galega 
de Sexoloxía. Ás 20 horas, no 
Centro Fonseqa (Rua Fonseca, 
8). Os filmes se proxectarán 
nos locais do Ateneo (Alfredo 
Vicepti, 6 - 1°), tamén ás 20 
horas; "Voltar a empezar" de 
J. Luis Oarci, o dia 8. deno
vembro; "T.ristán e Isolda" de ' 
Ton Don.ovan, o día 15; "Kra
mer versus Kramer" de Robert 

. to, "non hai motivos para pen- . 
sar que non existe un billón de 
civilizacións teconolóxicamen
te avanzadas como a nosa, 
unha por cada galaxia do uni
verso". A carón·, o filósofo fran
cés Althusser, seguíndo. isa 
estela de viaxeiros que aban
doan istas referéncias, déixa
nos. Louis Althusser,-coñecido 
por aqtiiles que -nuns tem
pos especialmente difíceis
tentabarnos de comprender a 
Marx, · vaise xunto á utopía 
que preconizaba. 

En Compostela, sen e:i;nbar
go, as causas áchanse movi
das. Constantino Garcia di
mite como director do Institu-· 
to da Lingoa Galega. Blanco 
Gil é criticado e loubado -ao 
mesmo tempo.:.- por mor da 
estrea de "Yerma". Suso de 
Toro ironiza sobre o evento 
en ''.Fastos· milenarios". Men
tres, o xomalista Emilio La
vandeira presenta o "manual 
,para andar a pé polo mundo", 
titulado "La- Carrilana", unha 
mostra do que é capaz de fa
cer un dos fotografos· galegas 
máis relevantes. O 

... 
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·'A nova xeneración é rTiáis culta e _esixent~ - \ 
\ 

\ 

porque- tiyo tnáis oportunidades' 

_Roberto Garcia, · segundo. secretário 
do Comité Nacional de Xóvenes Comunistas '. de Cuba 

G. LUCA DE TE~ 

nova mocidade cubana que 

A non coñeceu ao Ché nen 
viveu os aires de güerra da 

década dos 60, desconfia das 
grandes palabras e prefire o 
recoñecimento da cqpacidade aos 
direitos adquiridos. E moito máis 
esixente e culta, segundo explica 
Roberto García, segundo . 
secretário do Comité Nacional ·de 
Jóvenes Comunistas de Cuba que 
falou da mocidade do se!) país en 
várias cidades galegas. · 
A xente nova de Cuba éritica a pouca afi
-ción ao traballo de moitos dós maiores. 
É que esa característica existe e ten que 
cambiar. O cubano ten que ser máis pro
dutivo, máis eficiente, organizar ·mellar a 
produción. Estamos- abocados a iso, por
que senón non hai avance económico. Os 
cubanos ternos que sentirnos máis res-

. ponsábeis do naso próprio destino, pero 
tomando partido a pral do progreso eco- . 
nómico porque non· podemos -confiar en 
que outros veñan decruando o ca~iño 
para pasar despois. Somos denos do 
noso destino. Esa é a · realidade. Non 
avanzaremos se non o construimos nós, 

Contra o escalafón 
Que asuntos merecen as críticas máis 
radicais da mocidade de Cuba. 
No primeiro, ternos ben claro que a nasa 
loita non . é' xeracional, senón porque en 
cada lugar estexan os máis capaces. Esta . 
é unha das posicións máis criticas, e nela 
ternos logrado receptividade Incluso está 
a desap,a.recer o chamado escalafón que 
daba· máis oportunidades ao~ que mfl:is 
t~mpo levaban nun pasto de traballo. As 
veces habia xente nova con moita máis 
capacidade pero non tiñá oportunidade 
por esta razón de antiguedade. A xente . 
nova é moi crítica de todo .o que lle pude 
parecer dogmático ou burocrático no xei
to de resolver os problemas. Eu manteño 
un critério. Que cando a xuv.entude dun 
país non ten inquedanzas, está enfermo o 

. país. A xuventude -cuban·a ten critérios e 
- posicións perante problemas e si se ex-
presa. · 
En Cuba hai. unha nova xeración que non 
coñeceu áo Ché nen viveu a cultura re
volucionária, non valora os avances dá · 

. sociedade que agora lle toca viver. 
· lso sálvase ensinando a história. respei
tando a .história e transmitindo patriotis- · 
mo. Ternos que mostrar o que lle tocou 
·facer a cadaquén na sua etapa. Aprend~r
lle o valor dunha atitude nun momento qe
terminado e sacarllé moralexa a cada eta
pa. Se ·non é asi, pódese perder ese, pa- · 
triotismo. -
Significa iso que. har nas novas xeración.s 
máis insensibilidade cara a revolución? 
Hai Lnfia sensi.bilidade , distinta, pero non 
unha insensibilidade. · · 
En que é distinta? . 
En que a nova xéración é moito máis culta 
e máis esixente. Tiveron a oportunidade 

~ de ter moito rÍ1áis. Mesmo con eles pró; 
prios son máis esixentes. lso é positivo. E 

. un produto da Revolución e m;;miféstase 
cunha grande diversidade de critérios e 

) . ., 
pos1c1ons. . . 
En que aspiracións coinciden ·os · estu
dantes cubano.s. 
o que acaba a secundá.ria quer comezar 
o bacharel. Facer unha especialización 
técnica. Tamén. lle gostaria ter un· carro, 

por que non? Pero sabe que iso t~n qüe · 
ser froito do seu traballo na sociedade 
porque son moitos os que compiten polo 
mesmo. O prémio será para quen máis se 
eSforce e máis aporte á sociedade. Gós
tanlle as fesj:as, a moda ... 

E as posibilidades-de emancipación per
soal, de ter casa própria, formar parella, . 
etc? 
lso é limitado, pero -dispón de vias par~ 
logralo. Sé traballa pode cons.eguilo. Po
los seus méritos· pode gañar un apclrta
mento, pero terá ·que traballar porque a 
demanda e superior á oferta. . 

Discotecas contra alcool 
De que facilidades djspón a mocidade 
cubana para o seu tempo libre? 
Haí lugares do país nos que ternos moitas 

· instaíacións de recriacióri que están a utili
zarse mal; hai 'lugares nos que non existe 
a recriación e nestes, aumentou o alcoo
lismo. Cando hai recriación, non hai op-

""ción ao alcoolismo. Nesta última etapa te
rnos aberto diferentes discotecas, con 
co~ponentes nacionais. 

Na Galiza, discoteca é sinónimo de al
cool. 
A nosa discoteca é a base de música e 
baile con efeitos de luces. Pero nelas vén
dese zumo de guaiaba e de laranxa, por 
exemplo. Co isto estamos a romper a idea 
de que para se divertir habia que beber 
ron. Agora demóstrase que a xente moz~ 
divértese sen tomar bebidas alcoólicas. E 
un programa que estamos a ir:npulsar c~n 
moito apoio dos. governos nos lugares nos 
que comezamos a ~stender a expe~iéncia. / 
Que clase de música é a máis solicitad~? 
Máis ben música rock. Pero tamén música 
pop_ular cubana. Están- d.e moda as or
questras 440, os Da-Den, NG-La Banda, 
los Ván-Van e non perdeu vixéncia a Nova 
,Trova. 
A linguaxe estética da formación militar 
da mocidade parece. ben diferente da .. 
d~ · disco dancing. . . 
Nós _ternos os pioneros exploradores, que· 
pratican a exploración e visten de verde
olivo por honra ao exército rebelde. Pero 
as idades dos pioneiros non ·son as idades 
das discoteéas. · • O 
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T~ES EN _RAIA . 

POR 
QUÉ NON? 
MANUEL RIVAS 

O
. enésimo enfrentamento parla

mentário entre Camilo No
gueira . e Xosé Manuel Beiras 

provocoume esa vella doenza para a 
que non existen fármacos chamada 
dolor de corazón. Ademais dos que 
se frotan as mans por seren directa
mente beneficiários políticos, pode 
haber xente que ainda disfrute con 
este espectáculo fratricida e que o 
celebre en brindis con viña avinagra
do. Pero resístoine 'a crer que este 
puxilato no que non se aforran gan
chos ás partes máis pudibundas 
sexa do agrado dos que entenden o 
nacionalismo como unha esperanza 
rexeneracionista e radicalmente re
formadora na nación dos galegas. 

Sen dúbida pode haber cantas 
pendentes, ,incomprensións, resenti
mentos, feridas sen cicatrizar, ou 
mútuos receios, . todo un ronsel de 
selos con cuño dA agrávios que po
den servir de entretimento para voca
cionais filatélicos encabronados co 
pasado ou sedentes de non s~i qu~ 
tipo de revanchas. Pero non va1 servir 
de nada para o futuro. Para o ;uturo 
da Galiza, quera dicer. 

Non creo estar errado se afirmo 
que todo iso son pompas de xabrón' 
se nos enfrentamos séria e sinceira
mente coa realidade contemporánea 
e coa qu~ poda haber de sentido na 

- história. E sábia e vella lei da n0sa 
Terra o subliñar antes o que unt ~.Je 
o que separa, pero, ademais, consi
dero que con xenerosidade non hai 
hoxe diferéncias que non podan ser 
salvábeis. Cando máis se subliñan as 
trifulcas, máis evidente aparece o 
seu absurdo. 

Resístome, si, a crer que alguén 
agarde vencer nesta liorta sen senti
do por KO do que se ten por contrá
rio. Nunca seria tan triste e infecunda 
unha tal vitória. A min, desde logo, 
nunca me gostaria ter que escreber 
a crónica de como perderon os que 
creron ter gañado. Como me arrepin
to de ter escrito hai algun tempo que 
a unidade entre o Partido Socialista 
Galego-Esquerda Galega e o Bloque 
Nacionalista Galega se produciría 
'
1tarde, mal e arrastro". Agora creo 
firmemente que se pode facer xa, 
ben e con renovada esperanza. Chá
mese frente ou partido coalicionista, 
chámese unión ou intersección. Que, 
demócrata -e galega, non recebará 
como boa esa notícia? 

Cos adversários, firmeza. Cos alia
dos, lealdade. Cos ·irmáns, xenerosi

. dade. Castelao dixi.t. Quen dixo que 
non era p~síbel? O 

VOLVER AO REGO 

O debate sobr~ a concesión da 
· Medalla Castelao a Moure Mari

ño non é anec-dótico. Trasluce a 
falsa lingüáxe coa que o PP manexa o 
nome de Castelao. . 

_En segundo lugar mostra a división 
do Parlamento sobre o tema. Vintecin
co votos apoiaron a petición de retirada 
da medalla. En terceiro lugar, amosa o 
control de Fraga sobre os seus homes. 
Hai que ver o que dura. 

Pero sobretodo, esta polémica ten 
unha segul'lda leitura de meirande im
portáncia. Cando se. apunta ao pasado 
político de Moure Mariño, o tiro, por . 
elevación, recébeo Fraga .. No Parla-
mento Gal·ego, o 'de Vilalba no /; 
co escudo protector do pacto ~ ~ en- ' 
cio constitucional. ~ ~ 
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