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EMPR_
ESÁRIOS DO MAR DO NORTE E;DA RIOXA COMPITEN POLAS VIDES GALEGAS

UN· Vl·ÑO -DE OURO
O catastro da CEE impedirá lago ext~nder a explotación dos cada ~ia n]áis preciados viñas. brancás
galegas.· A Administración non se preocupa por recuperar viñedos perdidos en zonas privilexiadas,
·
mentres paga por extender o cultivo do eucalipto.

A Conferéncia de.
Seguridade
anali.sa
o rexurdir do
nacionalismo na
EuropaO medo. a engrosar a periféria
europea ou .Europa de segunda
velpcidade, tan coñecida dos
galegas, acosa xa a6s novos dirixentes da Europa do Leste, como puxeron de manifesto na ·
reunión da Conferéncia de Se-.
. guridade e Cooperación Éuropea, celebrada en París. Cunha
grande coincidéncia de crit$rios
os. líderes checoslovaco, húngaro e polaco referíronse ao novo
telón de miséria,
· (Páx. 16)

Mariuel
ballestero:
'O estado
de-benestar
tocotJ
ao su.fin' _·
'Son marxista e penso que hai
que voltar á análise clásica histórico-estrutural, sen ·dogmatis mos'. Manuel Ballestero busca
traspasar_os espellismos do
imediato, os fenómenos .da alienación, para facer unha crítica
radical do mundo. Profesor da
história do pensamento en Vincenn.es ·e a Sorbona, Ballestero
é un hegeliano ao que relacionan con Althuser, Marcuse e o
derradeiro Sartre, (Páx . .12-13)

. As televisións
privadas
.reducen a
porcentaxe de
galego en
pantana

As caixas
galegas
aproximanse á
· fusión con
retra$O e
reticéricias

Co funcionamento, ainda limitaO acordo entre Caix·avigo, Caja
do territorialmente, das riovas
Ponteveera e Caixa Ourense é o
cadeas privadas de televisión, a
primeiro intento palpábel, ap'ós
porcentase de horas emitidas en
das fusións que deran lugar a
galega do total en pantalla baixa
Caixa Galicia, de unir forzas fi- ·
significativamente. A necesidade
nancieiras e, sobre todo, de porde pór en marcha a segunda case ao día ante a· competéncia
dea da TVG e realizar unha polí- · que .se aviciña, no·meadamente
tica de maior galeguización das · a partir.de 1993, coa abertura de
fronteiras á banca exterior. Con
estatais na Galiza, apreséntanse
como tareas de grande impbrtodo este acorde non deixa de táncia.
ser u_n tJmido paso. . -:

(Páx.17)

(Páx. 7)

O futuro dos viños brancos
galegos ·dePende
·exclusivamente da iniciativa
privada

A-autonomia
desprécia
a posibilidade
de recuperar
e extender a
proiiución vitícola
galega antes da
data límite do 93
ALFONSO EIRÉ

A CEE quer completar o mapa das zonas
vitícolas galegas para que non se plante un
ácio máis. As adegas da Rioja, fortemente
interesadas nos viñas brancas galegas, asi
como investimentos importantes de forado
sector, buscan ocupar espácios preferéntes
dunha produción de grande futuro que
quedará limitada no 93.
A carreira contra relóxio
por dispar dunha etiqueta
destes ácios con enormes
posibilidades de mercado,
está a revolucionar unha
prática cultural tradicional,
moi ancorada no pasado,
ante a total indiferéncia da
Administración. "É 'Unha
ocasión histórica de
consolidar zonas vitícolas
galegas que decaeran hai
anos. Despois xa non haberá tempo", comenta un
cooperativista do Baixo Miño integrado nunha explotación vitícola que se plantará en monte comunal.
Arredor dos eixos dos rios
galegas, que serven de

cerne ás comarcas vitícolas, o eucalipto, que todo o
Mediterráneo recusa coma
unha espé6ie que só serve
para desecar lameiros,
convive con algunhas das ·
variedades de précio máis
alto do mercado. Non é fácil cultivar viño na Galiza,
que dispón dunhas candi~
cións climáticas que distan
moito de ser idea1s para o
progreso da videira, pero
unha boa selección varietal con técnicas avanzadas
de cultivo están a demostrar que o viño branca é
rendábel, mellara o valor
das terras e atrae
investimentos e traballo.

No espazo.breve dunha década,
a denominación de orixe Rías
Baixas chega a producir na co. lleita de 1990 máis de catre millóns de quilos de uva. Un tércio
do viña :que se elabora ·a partir
· desta produción- (que multiplica
·várias veces a de hai cinco
anos) está a exportarse, pero b
resto co~súme~e no país. Os
cartas públicos asisten ao viticultor só para S!JStituir híbridos, que
non se poden comercializar .dentro .da CEE, pero non benefícian
~plan conxunto nengun porque
. non existe tal cousa coma unha
política da. Administración Auto~ nómica a respeito do v_
iño.
=l Este abandono político dun

seitor que .constitue unha das
prinCipais potén'Cias da agricultura ·do 'país, permite que as adegas de fóra entren en situación
de ventaxa. "As marcas da Rioxa ·sábeno todo dos tintos e tañen unhas técnicas de cultivo e
unha comercialización excelente;
nós ternos un viña brarco de pri.meira, non ternos comercialización e as nasas técnicas están
na ldade Media". Asi resume un
adegueiro do Salnés· interese
das vitícolas navarras polos ·
brancas novas que teñen enormes posibilidades de mercado.
Polo de agóra están instalad~s
na Galiza a marca Lan que ten
maioria da adega Santiago Ruiz

o
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de San Miguel de Tabágón; ,La
Rioja Alta, S.A. que se fixo co
control de Fernández Cervera
Hermanos e sustituiu a marca de
albariño Lagar de Cervera, pola
de Lagar de Forne/os; os tamén
rioxanos de Marqués de Murriefa , chegados hai catro anos da
m;;¡n do seu proprietário Vicente
Cebrián ao Pazo de Barrantes
no Salnés e as adegas Franco
Españoias, que están dar pasos
para ocupar un lugar sobranceiro
na destilación de augardentes
dacordo coa nova lexislación comunitária; Ramón Tamames forma parte da compañia vitícola do
Va/do Reza.
De certo, o interese dos adegueiros rioxanos e andaluces (a
casa Bobadilla realizou ofertas
de compra a empresários galegas do viño) pola producción e
comércio dos brancos, parécese
ao interese que algunhas maFcas france~as, alemáns ou italianas veñen demostrando polas
adegas rioxanas ou andaluzas.
Na cadea de intereses, a prevaléncia está sempre marcada polo
dominio da distribución.

O ABANDONO
POLÍTICO
DO SECTOR QUE ~
CONSTITUE UNHA
DAS PRINCIPAIS
POTENCIAS
DA AGRICULTURA
DO PAIS,
PERMITE QUE
ASADEGAS
DE FORA ENTREN
EN SITUACION DE
VANTAXE ·

NoN EXISTE
TAL COUSA
COMAUNHA
POLITICA DA
ADMINISTRACION
AUTONÓMICA A
RESPEITO DO VIÑO

a _produción de uva e entregarlle
forza a planta que así ha durar
máis anos.
Tamén se coincide en calificar
de excepcional o investimento
realizado nas adegas Arnoya do
Ribeiro. Pero as opinións sobre
estas iniciativas económicas que
revolucionan o panorama da viticultura galega son dispares. Por
unha banda critícase as macro
adegas que compran toda a uva
e tiran précios para arriba. Esta
presión é tan forte que os adegueiros pequenos non poden resistir. Nalguns casos aparecen
acusacións de branqueo de cartos contra certos compradores
aos que non lles ten nen máis
nen menos subir en duas e até
tres veces o précio do quilo de
uva albariña. "Afina! -predice un
ma.rquista do Ribeiro- ~ó podarán sobrevivir os adegueiros que
teñan produción própria".

Os rioxanos, chegan ao remate da vendima. Como a produción está a aumentar dun ano
para outro, é o momento en que
se comentan problemas de disposición de excedentes, de necesidades de ampliación e de
comercialización, sobreiodo. Alguns aseguran que se está a
producir nestes anos un trasvase
de coñecementos e de estilos de
traballo que son de enorme utilidade para unha viticultura artesanal e en moitos aspectos arcaica. Outros predicen que a experiéncia que acumulen sobre os
brancos de moda (baixa graduación, afroitados, lixeiros) permitiCoñecimento
ralles en pouco tempo producir
e tecnoloxia
albaríño nas suas adegas de orixe. lsto será posíbel grácias ás
fermentacións controladas e á
É probábel que neste apartado
investigación sobre a rjqueza
especializado de longa tradición
na agricultura galega se estea
aromática que permite reproducir
dando o investimento de maior
infinitamente variedades ainda
volume de todo o panorama ecoque estas cheguen ao consuminómico nacional. Ninguén dubidor, ao remate da elaboración ,
da que a capitalización da plansen persoalidade nengunha. Por
tación de Albariño do Pazo de
esta razón , moitos dos 72 adeBarrantes marca un fito e desen- . gueiros rexistrados dentro da devólvese coa mellor tecnoloxia e
nominación de orixe Rías Baíxas
son críticos a respeito da oros prazos máis xenerosos para
lograr que a.marca arranque con
questación que se ven facendo
calidade e prestíxio. Cumpren un
desde hai anos da variedade Albariño. " O que nunca se pode
princípio case esquecido canda
nós, como é o de podar a vide
falsificar é unha procedéncia xenos primeiros anos para recortar
as zoográfica. Se potenciamos
.

.

nas vitícolas éomo fixeron os
franceses ou os rioxanos non corremos risco de que ·algún dia
aparece un viño Rías Baixas feíto nun país do Mediterráneo. Pe- .
ro si pode ser que fagan alá un
aJbariño, porque o albariño é unha variedade e como tal non é
fácil exclusivizala".

OS ACIOS
NON ARDEN
Para podaren desenvolver os obxectivos d~finidos no Tratado de
Roma (1957), os estados fundadores _da CEE víronse logo na ·
obriga de establecer un princípio regulador que paliase as
diferéncjas introducidas palas diferéntes políticas est~tais de apoio
á agricultúra. Só deste xeito s.e poderia lograr a libre circulación de
produtos agrícolas dentro do mercado comunitário sen
distorsionar a competéncia.

Non pensan o mesmo os portugueses do Miño, que venden
os albariños máis caros do mercado. Alguns produtores consiEsta política.de armonización agrícola da como resultado 9
deran que a variedade a/bariño é
progre$o da eficiéncia e recursos comerciais d~ agricultúra dos
orixinária da banda oriental e
que ten unha delimitación clara, ·- seis que aumentan a sua diferéncia obxectiva á respeito da
Europa do Sul. A ventaxa dos sócios fundadores será fatal para os
incluso desde o ponto de vista
histórico. En apoio da sua tese
paises ibéricos. O sector agrícola galega está a escreber desde
citan tamén o feíto de que as etique Madrid asina o tratado no convento dos Xerónimos de Lisboa,
quetas de albariño que proceden
a crónica diária da negación dos princípios da Política Agrária
da Galiza están escritas en esComún: non auménta -a produtividade; non mello~a o emprego,
pañol. A rmcomprensíbel r~sis
non se asegura un nível de vida equitativo. Endebén: é todo un
'téncia dalguns adegueiros galesector básico de produción o que está ameazado de marte.
gos a identificar saquera os topónimos orixinários do albariijo
Nesta competéncia desigual entre produtores agrícolas de
na língua da terra, facilítanlle ardesenvolv~mentos dispares, está a darse unha excepción
gumentos aos que quixeran exrechainante que é a do viño. O que acontece cos acios autóctonos
clusivizalo desde o portugués.
é coma unha nota marxinal na crónica da amortización labrega.
Europa ten viños brancas parecidos aes galegos (no Rihn, en
ltália, Bulgária e Xugoslávia) pero ainda asi ten mercádo abondo
para eles. A singulariedade está a facer dos viñas das Rias Baixas
en particular e de todos os brancos galegos en xeral, unha
0ABANDONO
excepción á €f Ue lle medran os compradores.

POLÍTICO
DO SECTOR
QUE CONSTITUE
UNHA DAS
PRINCIPAIS
POTÉNCIAS
DA AGRICULTURA
DO PAIS, PERMITE
QUE AS ADEGAS
DE FÓRA ENTREN
EN SITUACION D]::
VANTAXE

Calidade de orixé fora de toda dúbida, produción por hectárea
excepcionalmente alta, reserva_tradicionalmente ampla de forza ·
de traballo, estabilidade climática e mercado en continua
·
expansión están a facer do viño branco_galega o primeiro
obxectivo invers9r do país. Veedores dos paises do Mar do Norde
que en tempos foran mercado preferénte dos viños galegas,
pasean cada Oútono pela nosa viña para coñecer précios e
producións. A9egueiros andaluces, rioxanos, daneses, alemáns e
holandeses interésanse por explotacións vitícolas.
~

a

Sé a Administración Autónoma se coloca marxe desta
revolución que tira para arriba dos précios da uva e acelera a ollas
vista o proceso de concentración. No ano 93 terá que estar
rematado o catastro vitícola que establecerá a partir de
levantamentos topográficos os límites dos acios galegas. A partir
· desa data, toda ampliación de cultivo terá que cumprir un elaborado expediénte qL:Je, segundo a experiéncia da Europa
vitícola, non é doado de superar. A Galiza está a perder a
oportunidade de recuperar zonas vitícolas tradicionais, case
sempre establecidas darredor dos ríos, nas que a decadéncia
extendeu o cultivo vergoñento de árbores de crecemento rápido ·
ou de piorneiras. Amais dos fondos para o melloramento agrícola,
Galiza está a recibir os ben dotados de desenvolvemento
inter-fronteirizo que se perden no caciqueo sistemático de
asfaltado de pistas. Era ben que sé aplicasen para resucitar una
producción tradicional que as guerras da coroa contra o Norde
aforcaran hai moitos anos.
No entanto, no seu papel predilecto de Barón de Munchaus~n ·
heli-transportado, o conselleiro de Agricultúra procura non ver o
desastre do campo e se alza polas orellas sobre a xeografia en
chamas dos pais. Leva nunha libreta a anotación precisa dos
eucaliptos queimadospero .no é capaz de ver que esa caste de
árbores pobres invade unha parte do mapa que poderia mediante
unha política do viño (que non existe) aumentar as rendas.
economicas e sociais·, a calidade da paisaxe, e restituir ao pais un
cultivo tradicional. Os acios, non só estan profundamente
asimilados á tradición do campo galega, senon que tamén son :
incombustíbeis. O -tempo xoga inexorábelmente contra esta
posibilidade mentres a investigación pagada polo común dos
impostas trata de atapar a espécie de árbore pasteábel de máis
rápido crecemento e os adegueiros teñen qt:Je se compoñer sós
para mellorar cultivos ~ organizar unha moi deficiénte
comercialización.
ANOSA 'l'llBA
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Temor á concentración de·capital

ALGUNS
INTERMEDIARIOS
ASEGURAN QUE
SE PODEN VENDER
NA ALEMAÑA AO
DOBLE DO PRECIO
DO MELLOR VIÑO
. DO RIHN E .MESMO
IMPORSE NO
MERCADO
FRANCES

O disparo dos ~ préciós
descOncerta aos agr~cultores
O que pode acontecer en pouco tempo na Zona de Denominación de Orixe Rías Baixas
estámolo a ver xa no Ribeiro ~
onde un só empresário produce
ó .55 por cento do viño que se
comercializa baixo este denominación. Na expresión deste
temor coir;iciden· moitos agricultores da zona, nun momento en
que aumenta a cotización desta
nova marca xeográfica.

Os précios sufriron un au- -.
, mento fictício que vai server
mercado
"para acabar coas pequenas
. do Mar do Norde
Contrato homologado
Desembarco positivQ .
indústrias que noreceron nos
últimos anos, pasando no RibeOs brancas gaiegos volven aos
rio de 7 a 28". Para Mariano Le- .Para O SLG-CC.LL. é ·necesá- : Xosé Posada, un dos primeiros
paises que visitaran durante
empresários galegas que fixou
ria. a instauración dun "contrato
ma, responsábel do sector. viníanos, levados por mar desde o
os seus ollas no sector vitiviníhomologado e un acorde intercola do Sindicato Labrego Gaporto da Moureira ou embarcacola, non é reticente ante a en- lego, pode ocórrer como no: profisionaJ do sector. Tratan d~
dos en Camposanc,os despois
trada de capital foráneo, Moi ao
evitar desta forma que se faga
sector leiteiro "que as empredumping -cos précios e de ase- . contrário, ainda que pon tamén _ de baixaren o Miño. E o mercado
sas de fora suban os précios
como exemplo a entrada de ca- . _ natural deles na Mar do Norde:
artificialmente para fundir á gurar un "précio mínimo rendáAlemaña, Inglaterra, Dinamarca,
pital ·catalán no salazón e nas
b~I para o agricultor".
competéncia e, logo, impoñer o
Holanda e Fráncia. Alguns intercon.servas, considera, o feito de
Non están en contra de que o
-seu dictado no mercado". ·
mediários aseguran que se po·diñeiro chegue ao sectorvinícoque ~e estabelezan na Galiza
den vender na Alemaña ao doble
empresas de 'fóra, como algo
la pero con_sideran que é ne~e
Paco do Mato, de Ribadávia,
do précio do mellar viña do Rihn
sário un grupo industrial galega
"enormemente positivo, pois
consi.d.era que no Ribeiro hai un
e mesmo impoñerse no mercado
intento de "monopolizar a com- . que lidere o sector; grupo in:. calquer sector que inviste é bo .
francés, tan mirado para as etidustrial que deberia estar ~rti
Seria como opoñernos a ·que vipra da uva que .vai acabar cos
quetas estranxeiras, aos viños
ñesen empresas como a .Unión
pequenos industriais", aínda :' cipado pala Xunta.
de Alsacia. Son os mercados
Considera o SLG que "as emLeiteifa Normanda-óu outras
·qu~. pensa que os colleiteiros
que a política exterior española
presas de fóra veñen aqui porp·o10 estilo no sector lácteo",
"que producen un viño de cafifoi pechando sistemáticamente
afirma.
dade contrastada xa teñen ase- . que lle ven rendabilidade a curdesde o sé~ulo XVI a golpe de
to prazo, pero lego o seu com- . Considera que o agro galega
gurado o seu mercado e poden
decfaracións de guerras. Os paisobreviver ao monopólio".
portamento pode ser mói ou- '" ñecesita capital e que estas
ses da mar do Norde navegarían
tro".
empresas "despois de facer os
despois cara a península para
No Ribeiro a maioria conside-.. . ,
No sector existe desconfianinvéstimentos que están a facer
procurar viñedos de sustitución.
ra que "agora hai moita xente
za porque todas estas empre-. van estar, loxicamente-, intereEn Londres dase unha folga conque se dedica ao viño e que
sas non compran viñas, agás
sadas en continuar coa produ-tra os proveedores de ribeiro que
nunca tivo nada que ver co secraras excepcións, e consideran
ción ._Esa, maquinária ten que
tratan de sustituir ao branca do
tor. Fundan adegas sen ter uva
que, nun momento dado, de
funcionar todos os anos".
Avia polos viños de Vila Nova da
própria (agás Viña 2.001) e a
serlles máis rendábel, coa tecGaia.
larga non van poder resistir".
noloxia que posue,.poden intenPara Posada a rendabilidade
Hai _quen considera que altar fabricar viños semellantes
é o que ·atrae ao c~pital e esta
Desde har cinco anos, comer. guns destes empresários fano · . neutras partes de Europa.
é evidente: "Nas Rías Baixas
Ademais., están xerando cámciantes de viña da Mar do Norde
porque non coñecen o sector e
cómprase o quilo de uvas a 18
pensan que vai ser rentábef,
bios na sociedade rural seme- .pesetas, polo que o litro ven
e coqperativas agrícolas daquela
área, están a estabelecer explomentres que outros o que bussaindo a 250 pesetas o litro e,
llantas aos que os cataláns procan é · "o branqueo. de diñeiro".
duciron na beira mar cando
tacións en Portugal e buscan tadespois as botellas véndanse a
mé n viñedos na Galiza. Están
Un péqueno agricultor pERgúnchegaron éoas novas tecnolomáis de cincocentas e iso no
sorprendidos da rendabilidade
tase como é posíbel que "o maxias conserveiras. Hai quen ten
prazo .de dous ou tres meses".
por hectárea que aqui se obtén e
tute fixera ricos a alguns, men- · medo a que, tamén agora, se
-Outros empresários relaciotres outros ao máis que podedas enormes posibilidades que
fundan moitas economías
nados co sector consideran que
oferece o melloramento de cultimos chegar é a emborracharhumildes co cámhio de métoestes investimentos son pronos .co noso próprio viño. Nen
dos tradicionais a outros máis
vos. Un cálculo que circula entre
ducto tamén dun "diñeiro pouco
vendando auga se pode gañar
avanzados·cos que non é posíos viticultores estima que ainda
claro e bastante fácil de xustifitanto", conclúe.
bel ~ompetir.
que o albariño baixase a metade
car".
de précio, as explotacións de tamaño grande seguirian a obter
benefício da sua venda.

o

e perda de calid~de pásase nos .
anos 70 a un aumento da esixencia dos consumidores, directamente ·relacionado coa suba
da renda. N'a véspera da asinatu ra do tratado de adesión da ·
CEE, aumenta o interés de capitais alleos por investir na vide
galega. Hoxé chama a atención
a transformación que está a experimentar toda a Galiza vitícola.
En dez anos, a dotación material
e técnica das principais adegas
é inmellorábel. A iniciativa de
empresários alleos ao mundo do
viño, desmata monte comunal en
zonas que ·perderan hai séculas
a sua fasquia vitícola e planta vides de calidade.
Contado, de par das explotacións mecanizadas, das cubas
de aceiro inoxidábel, dos circuitos de fria, de laboratórios ben
.pertrechados, das prensas automáticás e dos lagares limpos coma as trompas da neve, hai pequenos colleiteiros con prácticas
de cultivo e transformación ancoradas no pasado. Pero todos os
cooperativistas consultados coinciden nunha opinión : hai que
protexer ao produtor pequeno
porque é o que ten os ácios máis
vellos ; é o que garda a cultura
anterga da viña. E nada impide
que se poda asociar con outros.
Cando ten menos dunha hectárea de cultivo (a maioria) non
elabora viño, senon que venda a
uva.

NALGUNS CASOS
APARECEN
ACUSACIONS
DE BRANQUEO
DE CARTOS
CONTRA CERTOS
COMPRADORES
AOS QUE NON LLES
TEN NEN MAIS NEN
MENOS SUBIR EN
DUAS E ATE TRES
VECES O PRECIO
DO QUILO DA UVA
ALBA RIÑA

•

A· SANA AL.EGRIA
CONSELLEIRO._ ROMAY

A decadéncia da viña galega
chega desde o XVI até a entropia da xeneralización das híbridas, ·en sustitución de espécies
autóctonas. Noutros casos, co"Así que este é o famoso albariño !"·. O conselleiro ·cola suben o diapasón das voces e abren as chama no Ribeiro, a extensión da
de Agricultura Romay Becaria viña de traspasar o
ves da complicidáde e·spiritosa, abandona Romay · variedade xerez rouba a persoa. dintel dunha exposición. de produtos galegos celeo seu patrón de riso discreto, a ·sana alegria recolidade tradicional ao viño. Desde
brada en Tui hai seis meses, ao remate dun cursimendada naquel seu libro de cabeceira escrito por
esta situación de auto-consumo
ño 'de cata. R~ndia o cargo político a metade do ... un diácono de Barbastro que l_adeaba ·O bonete soseu ministerial continente diante dun expositor co
bre a cella á imitación de John Wayne. Os homes
título"do viño branco famoso, e a curiosidade aprodo viño non saben como trarar a este político que
parece feito de empalmar un profesor de Cambridximaba a brillantina ª·º cristal do expositor. . · _
ge co perfil dun prelado laico. As suas mans de pa-.
O domínio ae opositor con .que o Conselleiro baralla nomes latinos, crecementos de fuste, selec- · pel Biblia poñen unha distáncia el~gante entre os
· ción biolóxica de sementes e adaptación en altura· que insisten na cata dunha marca de branca loiro e
o seu - chalequ~ de lá con festón de badana. "Des-.
do eucalipto, .contrasta coa desvergonza santa coa
culpada que non tome viña nengun, porque daqueque confesa non saber palabrq de viños. "Aqui vos
la teria que.probalos todos e se tal fago non vos
traio a Antolínez e xa el vos dirá, porque eu desto
quera nen contar.. "
do viño non sei moito". Romay Becaria pásalle ao
djrector xeral de Produción Agropecuária e lndús,
.
.
'
triaS Alimentícias, Carlos Alvarez.Antolínez o reca'As VECES É MELLOR DAR A
do de tratar cos adegueiros do Condado, nunha
reunión recente que tiñan convocada na adega de
VOLTA E NON SE METER NA
Agromiño en Cequeliños, pero que houbera tie· se
trasladar a Ponteveqra por ·mor da baixa visibilidaBOCA DO LO.SO', CONFESABA O
de que fixo dar a volta ao helicóptero. "As veces é
CONSELLEIRO CON VARIAS .
mell.or dar a volfa e non- se meter na boca do lobo".
confesaba o Conselleiro con várias horas de retraHORAS DE RETRASO AOS
so aos abraiados ·adeg'ueiros.
·
ABRAIADOS ADEGUEIROS.
Nen cando a~ agullas do relóxio duri festival vití-

·oo

.

Por suplir as caréncias de
méios de comercialización, alguns produtores colaboran entre
eles. Son moitos os adegueiros
que comezan a reclamar unha
cooperativa de comercialización
coma as que xurdiron no campo
francés · nos anos 50, que puidese promocionar e vender non só
viño e augardentes senon produtos de calidade do campo.
•

GAllZA·E-M NDO

• A loita en Endesa· (Páx. 8) • Arousa reclama un hospitál ·(Páx. ·9) • Irregularidades en Vilalbá (Páx1 9). • Loita pala
no_
rmalización lingüística (Páx. 11) • No aniversá~io da marte de Ella.curia (Páx. 14)
·
• ·A ·violéncia social no deporte (Páx. 15)
..
~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~~
.
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RECOMPOSICIÓN PARTIDARIA .

Ainda. que Fraga adoptará a decis_ión final o próximo ·día ·30 . _

.

PP e Centristas concorrerán por sep~rado ás municipais
.
Centristas de Galicia
anunciou a sua resolución
de expandrrse polo resto
de Galiza despois d~
reunir ao seu Comité
Político o Venres 16. Ao
dia seguinte, o PP
xuntábase no Ribeiro e
Xosé Guiña afirmaba que
a decisión de Victorino
Núñez de ir máis alá das
fronteiras ourensáns
significaba a
imposibilidade dunha
candidatura conxunta cara
as próximas eleicións municipais, ainda que a decisión final tomaraa
M. Fraga o próximo dia 30,
cando volte do seu periplo
sulamericano.
É unha triste grácia que a recomposición das forzas autóctonas galegas estexa vinculada á
decisión final de Manuel Fraga
pero asi ven sendo: será o Presidente da Xunta quen decida se o
PP vai comparecer coaligado co
CdG aos próximos comicios municipais. Esta decisión vai marcar a andaina da chamada recomposición do centro galeguista na que es1án imersos ademáis
do partido de Vitorino Núñez ,
Coalición Galega en un ·sector
do PNG .

. .(.
PP. CG apresurouse a admitir
esta posibilidade "polo ben da ·.
governabitídade de Galiza". · ,
Danse agora as condicións para que as conversas entre cen- tristas e coagas pasen a sua fase de "informais", "p ara converterse en "oficiais".
A par, Vitorino Ñúñez, segue a
·vender a .imaxe de que á rotura
do pacto 'ca PP é culpa dos populares e non e_e centristas e
que el ·non -arela nengun poder.
Ur:ihá imaxe de "inocente" e
·"desprendido" que concorda moi
pouco co_a sua traxectória.
Agera será M. Fraga quen de. be calibrar e mar.c ar o alcance
da operación de Vitorino. Pode
desactivala momentáneamente
pero tenqo dentro das suas fileiras un cabalo de Troia. Amaioria
do PP, de-aqui para diante é,
meramente, coxuntural. Tratará,
por isa, M._·Fraga, de -atar e, ben
atados os pactos.
Deixar a Vitorino fóra· da sua
influéncia significará darlle alento
a u.n claro competidor do seu
p_roxecto a nível estatal,· á non
ser que sexa neste campo no .
que se producen, verdadeiramente, os pactos. Nasceria asi
unlía nova forza pero se-rnpre
cun carácter rexionalista, agriloada ádinámica estatal.
· T~rá que andar a nova forza
os pasos ideolóxicos (e de acción política) xa andados por CG
ou comezará desde os plantexamentos programáticos dos coagas? Eis .unha cuestión tan primordial como saber
camiña- ·
. rán ou non sós. -

to

•A. EIRE

Luis Antonio Chao, Xosé.Cuíña e Tomás Pérez Vidal dan.a coñecer os acordos da reunión celebrada en Leiro .

O Comite de centristas acordou por unanimidade sair máis
alá das fronteiras ourensáns e
formar partido no resto da Galiza.
A decisión estaba anunciada
desde habia tempo pero Vitorino
Núñez estivo a xogar cunha habilidade calculada. A mesma coa
que está a operar ainda agora
- manifestando que se o PP quer,
eles comparecerán coaligados
nos comícios locais.
Ao día seguinte da reunión de
centristas, o Secretário Xeral do
PP, Cuiña Crespo , apresurouse
a contestar que "eles non queren " e que non van concorrer
con CdG noutra província que
non sexa Ourense.

CdG significa a ruptura da entenDeixaba asi o grilón de Ourente entre os dous partidos pois
se para criar contradicións, sabedor de que Vitorino apostaba' Guiña xa anunciou unha "ofensiva" en toda .Gal iza, pero, principor un pacto a nível galego, e
palmente, en Ourense.
sen anunciar a candidatura de
Miguel Anxo Pérez ao concello
Dase así unha das condicións
impostas por Coalición Galega
da cidade das Burgas polas fileipara seguir coas conversas da
r~s populares. Esta facíase pú.refundación: que CdG non conblica en Arxentina nunha cea do
correse Go PP ás municipais.·
Presidente da Xunta con empre. O Presidente de CG, Sánchez
sáries dous dias despois.
Castiñeiras, valorou moi positivaPero o responsábel eleitoral
mente a decisión do Consello
do PP e Conselleiro de Obras
Públiq:is supeditou a decisión fiPolítico de centristas, considenal á que tomará M. Fraga o prórando- a situación como "bastanximo dia 30 na sua reunión con · te propícia" para a reunificación
do centro galeguista.
Vit6rino.
Vitorino xa lle puxera outra
As duas co11dicións
condición aos coagas: que pudeNa práctica, as posturas do PP e
ran manter o pacto de lexislatura

se

•

O CONSENSO GUVEÁNAMENTAL
E A TRAMA DOS ·PARTIDOS
/,.

FRANCISCO CARBALLO

A visita de M. F~aga a Felipe González
contou coa atención da TVE e dos comentaristas políticos do Estado. Unha visita sen resultados contábeis, pero de significación. Fraga subliñou este sentido:
"Felipe tivo máis sorte ca min". En política
non existe a sorte, mandan os condicionamentos. Felipe colocóuse desde o primeiro momento no seu lugar, a socialdemocrácia. Fraga andou a moverse no cadro:
do. centrismo á dereita; da dereita ao centrodereita. Quedou fora da foto, mais ser- ·
ve os intereses do "consenso constitucional" de 1977.
F. González insistiu no· Congreso XXXII
na sua ·autonomía de governo. Fraga goza
agora desa mesma isención. O_seu partiesfiladiros perigosos.
. do, o PP, atravesa d_
En Cantábria hai crise de fondo; na Galiza
as hipotecas impostas a Fraga -Portomeñe, Raxoi , Carreño, Manarn::ho ... - son lou ~
sas quef;:m insuportábel o peso de tal conglomerado caciquil. Fraga cabalga por si
mesmo. Deixa o parlamento e o governo _
para pasear e trasladar ao governo central peticións. ·Fraga opera como un·"tribu(10 da plebe''; defender .o seu país, pedir
para os emigrantes, significar o papel das
autohomias . .Estas son partes da administración do Estado-; solidárias do Estado,
sumisas a6 Estado. Nada d~ _ débedas históricas nen caracte~ísticas - difere.nciadas,

nen postergacións presentes.
Fraga pudo contar con 224 millóns .de
pesetas para conseguir a cadeir.a da Xunta ; tamén os "socialistas" contaron con
225, sen lograr o empate. Fraga xoga o-.
papel de "configurador das autonomías".
1'istar:ite de Pujol e de Ardanza quese sin-:
ten representación de nacións con entidade própria, Fraga é un "delegado virreinal"
do governo de España. Parece, e son
moitas as monstras queo ;;¡creditan, que
Fraga fai este papel mell<:>r que os "s.ocis-

rendese. Se a Fraga lle é máis util un
lias" de F. Laxe, para o gusto de F. GonzáCdG como pratiño de balanza co PP, Vitolez. O partido é unha causa,· o govérno
rino sepárase. Fraga con catro anos cumestatal outra. Fraga foi ,un fra.caso permapre a sua misión, logo ... xa se verá
nente en AP e no PP. E un colega respeiFraga, García Sabell, herdeiros de_R.
tábel no xogo autonómico, ao igual que G.
Piñeiro, e logo os partidos .. . ün taboleiro
Sabell -o eterno deleg~do- na administrade xadrez cheo de embruxo. Aquí xoga o
·
ción periférica.
humor, as subvencións, as clientelas. Un..
Estas funcións persoais de Fraga e de
ha -máquina complexa de intereses e de
G. Sabell non están· de acordo cos mecanismos legais dos partidos; están máis de- . imaxinación. Fraga falou de serte, porque
o seu xogo político da esa impresión: reacordo coas formas de g_overno tan características· de España, o xogo de poderes. presentar a autoridadé. dun pai ou dun .
avó-, a legalidade dunhas eleicións, a herconxugados nas "camarillas". Asi como
danza dos "galeguistas", os intereses da
ésempre un erro historiar baseados nas
"camarilla".Que grande capacídade de caconspiracións, é moi ·exacto investigar o
maleonismo!
poder das "cábalas" e do~ conventículos
·ou camarillas. Segue mandando na bitá- · Ainda hai quen dé máis . . Tribunal
ConstitUcional colabora con esta "compli- .
cora da embarcación estatal o consenso
constitúcional 'de 1977' fruto das "camari- · cada trama". Deixou sen efeito .a axuda
llas".
_
·
·
que a Xunta quería para · os estaleiros: a
reconversión é do Estado, naide lle pode
Tal · consenso trouxo e trai para Galiza
poñer cancelas. Con isto_ata Fraga apareconsecuéncias funestas. Os partidos non
ce como tribuno defensor do seu país. O
callan; son -apéndices que se saben so~
· metidos a poderes extralegais. Un caso· resultado de todo isto pode ser a anestésia dos habitantes; pode ser o desalento
peregrino é a actual flutuación do PP en
ante loítas que chocan contra muros. PraGaliza e dos .CdG. O PP, como tal coseu
ga desta maneira actualiza o comporta- ·
· secretário, o Sr.Guiña, non aceita pactar
cos CdG §ie erítran o.s da candidatura do · mento dosséculos pasados, nos que. GaliCPG. Os do CdG irian sós, pero .Fraga ten -za tiña virreis presidindo todas as instituengaiolado a Vitorino. Todó vai depender, . cións pátrias: a Audiéncia, · a _Xunta do
Reino. Todo. nqs mans de delegados e a
din, da conversa destes líderes. Se Fraga
precisa do CdG para o seu rol, Vitorino
•
nación coas suas atadas.

o

FRAGAFOIUN "FRACASO .
PERMANENTE EN AP E NO
PP. E UN COLEGA
· RESPETABEL NO XOGO.
AUTO ·10MIC.O, AO IGUAL
QUE GARCIA-SABELL
--O ETERNO DELEGADO- NA ADMl.NISTRACtON .
PERIFERICA
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REUN lÓNDA CONFERÉNCIA DE SEGURIDADE ECOOPERACIÓN EUROPEA
-

.

Kohl ca·lificou os naGionalismos de ''retrógrados",
pero desvinculou.·aos países bálticos desta acusación

Os novos dirixentes .do Leste
temen seriación dun telón económico
(

.

~.

.

.

da doutra de miséria.

• M.V.

O medo a engrosar a
periféria europea ou ..
Europa de segunda
velocidade, tan coñ.ecida
dos galegas, acosa xa aos·
· novas di rixentes da
Europa do Leste, como
puxeron de manifesto na
reunión da Confe.réncia de
Seguíidade e _Cooperación
Europea, celebrada 'en
·.París. Cunha gran
coincidéncia de critérios
os líderes checoslovaco,.
húnga~o e polaco
referíronse ao "novo telón
económico de rnisér.ia
que pode sustituir
ao tel·ónciB\,aceiro".
Mentres, o chanceler
alemán, Helmut Kohl,
Os 34 xefes de Estado presentes no Cúmio de Paris
axitou os temores aos
gastar 700 mil .millóns de peseOs problemas xerados polo novo
''nacionalismos ·
marco europeo sairon á luz de
tas suplementários. Doutra parretrógrados", ainda que
te, mália ás ánsias privatizadomaneira descarnada no foro de
posteriormente
rá.s dos máis radicais, os capitais
París. Era a primeira vez que os
_ encarregariase de matizar
Kbhl, Thatcher, .Miterrand, Gondo Oeste non .fluen cara estes
paises e as ·recomenctacións dos
zález, etc. se reunían, nunha
que non se refería aos
conferéncia deste tipo, ces no·analistas económicos ocidentais
paises bálticos-. Por último
vos líderes da Europa do Leste,
máis optimi_stas aconsellan
o francés, Jacques Delors,
os Havel, Antall, Mazowiecki. .. e
"agardar q,contecimentos ". A
urxiu á necesidade de
o abano de probJemas·:non se fiinexperiéncia e a crise económica- poden ser os síntomas dos
, xo agardar, sen dar tempo s~
acordes enerxéticos co'a
quer ás felicitacións por éstar topróximos meses para os antigos
Unión. Soviética,
paises de réxime estalinista. · Un
dos xuntos.
Y.
especialmente a partir da
Os novos pfécios Cio petróleo
líder, como o dramaturgo cheincertidume criada pala
soviético que rixen para os paicoslovaco VaGlav Havel, espia a
- -cr.ise do Golfo.
sua inxenuidade, nun recente arses do Leste abrigarán a estes a

O nacionalismo como
deficiéncia endémica

tigo, ao declarar útil o seu país
para a CEE, através da posibilidade de importar produtos portugueses, españois ou gregos, que
teñen !llenos posibilidades en
mercados máis desenvolvidos.
Portugal ou Grécia, en real.idade,
non exportan apenas produtos
manufacturados, nen sequer a
Marrocos. ·
Os dirixentes do Leste amasaron nidiamente na Conferéncia a
sua sospeita de que os lindes do
telón de aceiro, poden ser agora
os dun telón económico que
afaste unha Europa desenvolví-

Helmuf Kbhl realizou ·unha significativa intervención denostando
os nacionalismos emerxentes no
Leste , aos que calificou de "retrógrados". O problema surxiu
cos paises bálticos que procuraban o recoñecemento da Conferéncia. O chanceler alemán viuse obligado a matizar que só se
referia aos nacionalismos xugoeslavos e balcánicos, diferenciación que deixou ver o sesgo político da afirmación. A existéncia
de males étnicos poderia ser, a
partir de agora, un argumento
que sumar ao da debacle de
máis de coarenta anos de socialismo, cara a xustificar a pervivéncia da crise económica e a
reticéncia a jevar a cabo investi-mentes na área.
Por último o actual presidente
da Comisión Europea -equivalente a primeiro ministro da CEE' Jacques Delors, entrou de cheo
no tema enerxético, en referéncia á necesidade de lograr acordes coa Unión Soviética, país
que canta coa maior reserva
mundial de petróleo, a cámbio
de axudas para poñer ao dia os
mecanismos de extración. Esta
ligazón ou dependéncia enerxétic_a europea a respeito da URSS
non é moi do agrado dos norteamericanos, quen xa tiñan manifestado no pasado a sua firme
oposición á extensión das conducións de gas soviético até Ocidente.
•

OS \tENTOS DE LIBERDADE CHEGARÁN ÁS COSTAS DE NORMANDIA
MAN.UEL VEIGA

vários deles nun acentuado interese pala
A declaración do fin da enemistade bélica
pañas propagandísticas habidas, ao igual
unha das raíces da actual crise económieconomía liberal e o monetarismo. Mais,
que é a causa do visíbel distanciamento
· entre o Leste e o Oeste, no marco da
ca. As forzas armadas da URSS veranse
Conferéncia de Seguridade e Cooperaentre as posidóns de Miterránd ou Kóhl e· reducidas ñu'"! 12% e os gastos militares
compre agardar a ver os resultados nos
próximos meses destas políticas en Gran
ción Europea, celebrada en Pa'rís, é un . as de Bush ou .Thacher. A perestroika esnun 14%. En palabras de Shevardnaze,
Bretaña e nos Estados Unidos. En ambos
tá a criar unha frente en Ocidente -mesacontecemento feliz'. Amasar reticéncias
"se talamos de concesións teremos que
paises medran dia a dia as yaces a prol
mo através de líderes conservadores co- ante este feíto significa, por unha parte,
dicer que só hai concesións para o mellar
dun crecimento dos impostas, ante o de. ignorar os desexos naturais da maioria da
mo o alemán- que non conseguira abrir a
nível de .vida dos soviéticos, para a saude
terioro dos servícios sociais que comeza a
povoació"n eµropea e, por outra, esqueéer
socialdemocrácia europea, sumisa duran(investiranse nela vários millóns de rublos
º marco de soberanía .limitada· e de restri- . te décadas aos maniqueísmos da .guerra adicionais) e para a seguridade social". A afectar non só aos marxinados, senón tación de libérdades que, de maneiras dife- · fri.a. ·
distensión internacional opera en benefí-· mén ás clases médias. Bush viuse xa obligado a rectificar a sua consigna eleitoral
rentes, pero 'en ambos casos presentes,
A fin da doctrina de soberania limitada
cio "dos próprios soviéticos e do socialisNon máis impostas, .mentres que Thacher
operou no · Leste e no Oeste de Europa, no Leste terá-.o ·seu inevitábel paralelismo", afirma o ministro.
enfréntase á oposición no interior do seu
desde a fin da Segunda Guerra Mundial . mo no Oeste. Non é casual que as operapartido, ao tempo que son crecentes as
deica hoxe. "Non é xusto nen razonábel,
cións -da CIA en ltália e a existéncia dun
· ·'NON E CASUAL QUE AS
críticas ~s privatizacións desde o próprio
ten dita o Ministro de Asuntos Exteriores
xigantesco organismo clandestino de caeido eleitoral conservador. O Leste é vítisoviético, Eduard Shevardnadze, calificar . -rácter anticomunis·ta -a rede Gládio- ausOPERACIO' NS DACIA NA
. ma ainda dos tempos da eufória reganiade concesións o actuar de acorde co senpiciada pala OTAN e entaláda no seu or- ,
na e do refluxo ideolqxico causado polo
tido comun".
.
.
ganigrama militar, sexa descuberta preciÁLIA E A A EXISTÉNCIA
rexeitamento da burocrácia comunista.
Comprirá esf9rzarse por distinguir, na
samente agora. A imposibilidade. de que o ·
·DUN XIGANTESCO
Pero haberá que observar os efectos da
actual fase intermédia de recomposición
PCI ou o PCP, através da revolución dos
nova situación.
europea, entre os fenómenos coxunturais
cravos,' alcan.zasen o poder eran mostras
ORGANISMO
En Parí& estase a diseñar o novo mare as razóns de fondo que moven as sacie- · desa soberanía limitada no interior dos
·
. co de seguridade rexi,onal, que sen dúbida
dades. Diferenciar entre a forma e a suspaises ocidentais,, como o eran o de$praCLANDESTINO DE
·pasa polo papel sobranceiro da Conferéntáncia, daíguns organismos. Asi, o feito de
zamento ao limbo da utopia ou ás congo~CARÁCTER
cia de Seguridade e Cooper~ción Eu'ropeque o derrube evidente do Pacto de Vartras d0 _
t errorismo de calquer tentativa
as -creada no seu dia a ihiciativa dos paisóvia non teña paralelo inmediato na
profunda de cámbio social en calquer país
ANTICOMUNISTA, SEXA
ses do Leste-, o qu~ r:ion é pouco e, so.,
~ _Otan, non significa que esta va·ia permada área, verbigrácia,os movimentos nacioDESCUBERT.A
.necer inmutábel ou que Europa corra o
nalistas:,
bretodo, res1:.1lta imprescindíbel para os futuros desenvolvimeritos políticos, econóperigo dun maior sometimento ao cinto
Convén precisar ademais a quen resulPRECISAMENTE AGORA'
·militar e ideolóxico, que supuxo até agma
taban funcionais as maquinárias de gue- - - - - - - - - - - - , , - - - - - - - micos e nacionais no ·interior de Europa,
esta alianza.
.
·
· rra : O complexo 'militar-industrial é un poasi como -en palabras de Mitterrand- para
Todo organismo e toda ación precisan · der real en ocidente que hoxe se ve ameunha comprensión diferente dos probleazada. Pala contra o armamentismo na
dunha xustificación. Non hai exército sen
mas do :rerceiro Mundo, ate hoxe sometiTardaremos un ano ainda ou quizá algo ·do, como é notório, á leidos tráfícantes de
"enemigo definíbel. A distensión internacio- . URSS non só .non cumple nengunha funarmas e á poíítica dos paises enriquecimáis en coñecer o camiño escollido polos
nal esta na raiz da ·oposición dos xóvenes
ción positiva na tóxica do sistema socialispaisés do Leste de Europa, volcados hoxe
dos a costa da sua fabricación. .
•
á guerra, do Golfo, .P,.ésie ás,intensas, ca.m- , ta, .~eoén .que~onstitue.• como é sabido,
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AUTONOMIA ECONÓMICA
-A liberalizació·n bancária do 93 e as necesidades financeiras da Galiza.imponen ·a premura ·

As caixas galegas
. .
·
·aproximanse á fusió~ con retraso e reticéil'cias
•M. VEIGA

O acordo entre Catxavigo,
Caja Pon.tevedra e Ca~xa
Ourense, de posta en
comun de determinaqos
servícios organizativos,
informáti~os e de xestión,
é o primeiro intento
palpabel, após das fusións
que deran lugar a Caixa
Galicia, de unir forzas
financeiras e, sobre todo,
de porse ao dia ante a
competéncia que se
avecíña, nomeadamente a
partir de 1993, coa
apertura de fronteíras á
banca exterior. Con todo,
este acorde non deixa de
ser un tímido paso , ainda
envolto en liortas mútuas
que dificultan a
constitución dunha
poténcia financeira sólida,
chantada en Galiza e que
serva de referente para a
necesária dinamización
económica do país.
Os riscos, de non facerse
asi, son os de que a tarta
caía en mans de intereses
estatais e comunitários.
A torpeza das caixas galegas
ameaza con ser temerária dada

a brevedade dos prazos abertos.
O ..custoso do proceso para chegar a acordes, ainda superficiais,
dá idea do desfase e falta de
perspec~iva galega dalguns eos
seus rectores. A criación dunha
suposta frente su/ amosa, ademais, as frivolidades e intereses .
parciais cos que ainda se está a
xogar.
O proceso d~ fusións iniciado ·
hai vários anos pola actual Caixa
Galicia deu os seus resultados
que son, entre outros, os de facer que esta entiéJade ocupe o
qúinto lugar, polo volume de ac- ,
tivo , no ranquing estatal. Xosé
Luis Méndez, o seu director xeral, ten exposto en reiteradas
ocasións a sua vocación fusio~
nadora e galega, oposto as artificiais divisións Norte-Sul.
A expansión de Caixa Galicia
desperta , sen embargo , claras
reticéncias nas demais caixas ,
das cales só Caixa Vigo, ostenta
un potencial cercano.
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A frente sul
0 acorde acadado pelas caixas
de Vigo, Pontevedrá e Ourense
non foi observado negativamente por ninguén, se ben para alguns é consider~do un sin:ple
parcheo entre remos ~e ta1f~s
~ue non_ qu.eren p~rden a s~a in~ ~epende~c1a, trataí!dose. ~s1 dun
intento difuso de sobrev1.':.1r ante
a coxuntura que se avecina. Para outros o acordo é unha toma
de posición inicial moi favorabel.
Estariamos neste segundo caso, nos co~ezos dun proceso de
homoxeinización , útil para compartir servícios e -reducir gastos ;
non esquezamos que na paliza
existen nada menos que 747 ofi'.·
cinas, o que dá lugar, en moitos
casos , a unha custosa duplicidade de servícios
·
A~

dificuldades para
criar unha caixa única
A constitución dunha -única, caixa

Total de activos ·
(en millóns pta.. )

galega, que poñeria ao servício
beza de Manianeda ou doutras
da comunidade máis de .un biindústrias sitas no Polígono de
llón de pesetas eh activos, en- - San Ciprian de Viñas en Qurencontra ainda sérias dificuldade'S.
se.
Algunhas son de tipo técnico: integración de plantillas, acordes - A políti~a da Xunta
sobre oficinas, problemas de ora respeito das Caixas
· ganización da xestión, etc. Estas
·. · son as confesábeis. Mais existen
Un dos responsábeis do impas- .
outras máis decisivas, ain.da
se das caixas galegas é, sen dúque -non esteñan á luz. ,
bida, o próprio governo autóno. .,
·
. . . ,
mo. Mentres as caixas catalanas
A ampl1ac1on dunha ca1xa da
e bascas poseen rexímenes esl~gar i~evit.~belmente a.u~_ha rapeciais· p.olos que dependen dos
c1onahzac1on das dec1s1ons, a
respe-ctivos governos autónounha toma máis pública das
mos, no caso de Galiza a depenmesmas. e,a ~n reparto ~e podedéncia directa é ainda de Mar~s ..A_ din~m1ca das ca1xas pr~drid.
vinc1ai~ estivo, ate agora, exce.s1vamente ape_gada ao~ _1,~cal!sA fusión entre a Caixa de Penr;ios, _
aos. ?ac1cazgos pollt1cos .e
sións e- a de Barcelona: que sua ~eahz~c1on de favores perso8:1s
pón a formación do máis grande e 1nvest1mentos pouco claros , as
veces sen base económica real,
conglomerado económico a este
que abriron máis de un burato,. nível, realizouse baixo os auspí- ·
negro , pensemos no caso de
cios do governo Pujol. Mesmo o
Meisa, empresa proprietária das
programa eleitoral dq PNV ás últimas eleicións incluía a proposta
in·sfalacións de montaña de Cade criación dun Banco Oficial
~asco .
·

.Recursos próprios
(en millóns pta.)

Cuota mercado
%

Nº oficinas

Nº empregados
2.569
1.129
634
501

Caixa Galicia
Caixavigo
Caixa Ourense
Caja de Pontevedra

691.410
309.837
128.035
92.517

31.819
17.604
4.215
3.161

3,25
1,34
0,68
0,49

398
- · 174
105

Total

1.221.799

56.799

5,76

747

-.

77 .

4.83"3

(1) Entre un total de 76 entidad~

O sorriso
dundaneoo
feliz,
Esta é a cara
fermosa
infancia.
un sorriso que ?ebería estar na boca
de todolos nenos galegos.
Lamentablemente tódalas moeaas
teñen dúos caras.
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Esta é a cruz desa out~a infancia moltrotodo,
·
que medra sen o aganmo
e a atención necesarios.
Ca tda colaboración
·
podemos remediolo.

·
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Na Galiza, pola contra, Xunta non só non deu pulo á política
- .de fusións, senón que, nalguns
casos, actuou de freo ante as iniciativas das próprias caixas . A
.superestrutura política galega de
sumisa ao governo central , chega a non representar sequer aos
grandes grupos económicos do
pais.
•
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Un acordo asinado por CCOO e a direción pode abr_
ir paso a u[lha próxima·reconversión

Marcada polo conflit<? do - convéni~ col~ctivo
Endesa vive unha ax1tada,campana ele1toral
•E. SANFIZ / FERROL

A factoria de Endesa na localidade de As Pontes vive
deSde o pasado luns dia
· 19 unha, axitada campaña
eleitoral, marcada polo in. tenso conflito desatado na
empresa an~e a oposición
da maioria do comité -formada pala Converxéncia
lntersindi_cal Galega e a
UGT- ao Acorde de Eficácia Limitada a.sinado pala
dirección e Comisións
Obreiras .. Os traballadores
Mentres tanto a sección sindierrónea. En tÓdas as restantes
de Endesa acudirán ás ur- · .eleiciór:is celebradas .t.amén des- cal de CCOO acusa aos naciocen de CCOO, o que significa - nalistas e á UGT de demagoxia,
nas o vindeiró martes dia
dado que "as mensa-xes que
que
os traballadores de Endesa
27 para escoller ªºnovo
trasladaron aos traballadores reestan castigando a traición dos
comité de empresa. ·
ferindose -á garantia da·emprego,
membros de Comisións".

O actual <)rgano laboral compónse de 13 delegados da GIG (10
da INTG- e 3 da CXTG) , 6 d~
CCOO, 4 da UGT,. .e 2 'de ASC
(candidatura gremial). O presidente do comité Ricardo Teruel
afirma que agarda que os traballadores pasen factura a Comi·sións Obreiras "por ter asinado
un acordo ás suas costas xa que
non se contou nen ca comité de
empresa nen. coa asemblea de
traballadores, nen coa sua própria asemblea de afiliados". SegUndo o sindicalisfa nacionalista,
CCOO xa está a .sofrir ese "voto
de castigo" nas eleicións que se
veñen celebrando neutros centros de trabállo de Endesa: "Así
por exempl.o Ponferrada, onde · · historicamente sempre tivo a SU'!
maior incidéncia Comisións, sofreu nas- eleicións celebradas a _
pasada semana un descenso de
3 delegados, que se debe sen
dúbida á sua actuación · sindical

. Plan de Formación do persoal da
operación, horas extras ... carecían de todo fundamento dado
Ricardo Teruel afirma que en En-- que xa estaban .contemplados no
desa o convénio sempre se ne- · Convénio de Eficácia Limitada".
Segundo Ricardo Teruel, nesgociou colectivamente e o texto
tes momentos existe o 95% de
definitivo era aprobado en asemblea con maior ou menor índice
posibilidades dun Acordo dado
que na prática totalidade do que
de apoio. Os representantes dos
teria que ser o texto do convénio
traballadores .sempre acatamos
existe coincidéncia-"pero a emas decisións das asembleas
presa quer salvar a imaxe dé
agás· nesta ocasión, "polo que o
CCOO e pretenqe e-ngadirlle ao
que incomodou aos traballadoAEL un texto dun acta dunha cores foi . que CCOO asinara un
misión_ interpretadora onde uniacorde contra a opinión da maiocamente estan representadas
ria do comité e ás costas das deCCOO e a dirección, _e que recisións do colectivo laboral das
presenta unha nova redacción
Pontes, e para colmo no citado
po próprio acord.o. Segundo os
texto déixalle ·u_n che_que en
nasos asesores xurídicos, eso
branca -á dirección de Endesa
non é defendíbel pois unha- copa·ra aplicar no futuro a r~con
misión interpretadora non pode
versión que lle ·veña en gaña,
modificar o texto orixinal do
dado que non se especifiqa a gaAcorde, serión que a empresa
·rantia do emprego na factoria
ten qúe convocar a comisión nedas Pontes para o conxunto da
gociadora .do conyénio e ali replantilla".

Decisións ase.mblearias
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Suscrébame oo ~eriódico A Nosa Terro por un ano/semestre oo précio de:
. Go l iza/Estado/ ortugal __ ___ ...... .".............. ... ___ ..,, _____ __ __ __ __,. ___,... .-.... 5000 pto/ono. 2600 semestre
Europa · ....................................... :............... .... .. ............. :... ......... .. ....... .. _...... _._, __ _.... .___ _: ____ __ _________ _ 6700
América e resto do mundo ................................... .......... .-.......... .........,. .... .... ................ .. .. ........ 8500'
a) Subscricións para o Estado español.
O Talón boncório adxunto _
O Reembolso (móis 166 pta .)
b) Para o resto do mundo.
·
Cheque boncório odxunto _ , ..
Xiro Internacional_o neme df. A Nos<;i Terro. Aportado 1371 -.Vigo .

O presidente do comité recoñece
que Endesa ten uri problema de
futuro ao ter o xacemento de
carbón das Pontes un limite de
vida. "Por isa sempre dixemos
que é necesário pór en marcha
un estudo concienzudo para
adaptar o centro de traballo ás
necesidades de produción sen
medidas denominadas· tra.umáticas" O dirixente sindical afirma
que sexa cal sexa o carbón que
se consuma na central térmica da própria localidade ou importado- "vai haber a curto prazo un
problema de plantilla na mina ao
agotarse o xacemento e iso debe preveerse desde este momento para non ter que actuar
lago a touró pasado".
Os sindicalistas tamén ven con
ceptismo a posíbel instalación
dunha celulosa na localidade
das Pontes, pois indican que un
dos argumentos utilizados para
reducir o funcionamento actual
dos catro grupos eléctricos de
Endesa é a sua excesiva contaminación, e "haberia que perguntarse apoiándose en que se defende a instalación da celulosa,
cando é obvio que a contaminac;:ión vai ser moito máis forte que
a actual e o desastre ecolóxico
que provocaria seria de maiores
dimensións ainda máis ao non
. estar nunha zona costeira". Segundo Ricardo Teruel o impacto
ecolóxico de maior envergadura
será no río Eume e en toda a ria
de Ares-Pontedeume, que "sofrirá directamente os efectos negativos da celulosa através dos
vertidos ao canle fluvial".
•

Alfredo Fraile, responsábel de
imaxe do grupo empresarial
kuwaiti, KIO, afirma a El País,
.que lle gustou a campaña
publicitária na que unha muller ocultase cunha pancarta
na que se le Free Kuwait.
Fraile afirma que "outras asociacións a pral de Kuwait que
funcionan no extranxeiro fan
camisetas ou informacións".
Está ben sabe.lo. A partir de
agora !eremos con lupa as información s .sobre Kuwait,
atentos a distinguir entre a labor do xornalista e a da axéncia de publicidade Slogan,
propriedade de KIO .
O Concello de Ferrol é o responsábel dunha iniciativa para a integración social dos xitanos: uns cursos sobre o reciclado de lixo.
"Un burro morde a unha muller e un portugués a un policía" (titular de La Voz de Ga/icia esta- semana). Xosé Luis
Méndez, director xeral de Caixa Galicia, entidade que é
acionista do periódico ondeapareceu esta notícia, debería
estar atento a estes gramos
de racismo. Sobretodo, cando acaba de asinar convénios
coa Caixa Geral de Depósitos
portuguesa e non dubida en
afirmar que "Portugal é o noso foco de atención preteren- te".
García Sabell, presidente da
Real Académia Galega e Delegado do Governo en Galiza,
comprácese en comunicar o
traslado de sé, da Delegación
non da Académia, e faino no
castellano habitual.
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Sérvanse tomar nota de atender a'té novo aviso, e con c_a rgo á rniña canta, os ·
recibos que oo meu nome lles sexan a presentados ·por Promocións Cultura is Galegas S.A. (A Nasa T erra).
·

AtENTAMENTE (ASINATURA)
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Problemas de futuro

A Coordinadora de Governadores Civis acordou na sua
última reunión realizar novas
expedentes a labregos participantes nas tractoradas. Este
pais estará sen governar, pero , desde lago, estácoordlnado. Ternos Coordinadora de
Governadores Civis, Coordinadora de Presidentes de Diputación e Coordinadora de
· Conselleiros. ·
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dactar o articulado no que todos
estamos daco.rdo, despois de
que se modificaran xa os pontos
que nós reivindicamos'1•
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O Delegado do Governo en ~
'Galiza, Garda $abell, o presidente do Parlamento, Vitorino
N.úñez, o Conselleiro de Relacións lnstitucionais, Vázquez
Portomeñe, O Conselleiro de·
Cultura, Daniel Barata, o Presidente da Diputación da Co, ruña, Salvador F. Moreda e o
alcalde de Santiago Xerardo
Estevez, formaron par.te do
amplo
repertóri·o
de
autoridades públicas asisten. tes o pa·sado .d ia 15 á presentación da insta'lación da emisora privada de rádi_p, Antena
3, e~ Santiago.
•

i

' MAPA SANffARIO

Manuel Fraga é un dos asinantes.9a iniciativa popular

Dezanove

~il

arousáns pretenden .que o Parlaniento acorde a

construcción dun

h~spital

na comarca

• XOSÉ CASTRO/VILAGARCIA

Dezanove mil asinaturas respaldan a iniciativa lexislatvia
popular, promovida pala Comisión Cidadán pro-Hospital
en Arousa, para debatir no Parlamento Galego a criación
dunha área de saúde no Salnés, iniciativa que foi
apresentada no pasado mes de Abril e admitida
posteriormente a trámite, pendente agora do aval
constituido por 15.000 asinaturas, amplamente superado
coas dezanove mil presentadas e coa que, desde o
movimento veciñal de base, ciase resposta a "actitude
mostrada polo Conselleiro de Sanidade, Manuel
Montero, que nega sistematicamente ese direito social".
Entre os asinantes da iniciativa
lexislativa popular, figura o próprio Presidente da Xunta, Manuel Fraga, quen non mostrou
reparos á invitación que lle fixeron unha comisión de veciños ,
responsábel da recollida de asinaturas, e acadaron tan "honorábel respaldo" á saída dun dos
actos protocolários da romaria

"Ruta xacobea do Río Ulla e o
mar de Arousa" no pasado mes
de agosto.
A "Comisión Promotora 'da Iniciativa Lexislativa Popular para a
criacíón dunha área de saude no
Salnés" sinalaban no escrito presentado a Mesa do Parlamento
Galega , en Abril , que "a situación hospitalária da Comarca de

CONFLITOS NOS CONCELLOS

O alcalde de Vilalba
dimitirá se se demostran
contratacións ilegais
• PABLO NASEIRO/VILALBA

O alcalde de Vilalba,
Agustín Baamonde,
anunciou que dimitirá do
seu cargo se a Agrupación
Nacionalista (AN)
demostra que realizou
contratas de persoal de
xeito ilegal.

xudiciais. Asimesmo negou a veracidade destas acusacións e a
implicación das equipas do governo na contratación dos axentes censais, segundo el, "a única
intervenci6n municipal foi a nível
administrativo, pero nunca a nível político".
-

O alcalde acusou aos nacionalistas de non ter aportado nada á
política municipal e de ter trasladado o debate político á prensa
"calando despois no salón de sesións".

Na orixe da polémica está a
delegación que fixo o Instituto
Baamonde cree que os nacioNacional de Estadística no connalistas
están nervosos ante a
cello para a selección de vários
sua posíbel candidatura ás próxiaxentes censais que despois fomas eleicións municipais, pero
ron contratados polo organismo
sinalou que, ainda que se apreestatal.
sente
outra persoa do PP "arraSegundo ·AN "o concello non
sará igual nas fumas".
fixo convocatória de nengun tipo,
O concellal de AN, Galos Gónon deu publicidade destes posmez,
saiu ao paso destas declatas de axentes censais, seleccioracións
cunha carta aberta feíta
nou e apresentou ao INE aos
pública
o
pasado dia 17 na que,
seus achegados, entre eles unha
entre
outras
causas, afirman que
irmá do alcalde e duas irmás de
non
agaraaban
unha resposta
funcionários muncipais". Para os
tan
contundente
de Baamonde
nacionalistas esta atitude do al"o
que
me
le"a
a
pensar
que es- ·
calde implica un interese excesi;
tás moi seguro de negar a tua
vamente persoal en afianzarse
responsabilidade" , dille Carlos
no seu posta; "necesita facer faGómez , "ou te sentes tan acorravores para que non o manquen
lado que adoitas a máxima de
os paus dun tenderete montado
que , de perdidos, ao ria e a enao amparo do caciquismo políti- ·
trada a saco para levar a diante
co , entregarse á prestidixitación
a quen sexa, ainda a costa de
das institucións co pensamento
caer nas mái,s r~streiras descaliposta en facelas accesíbeis e
ficacións personais".
maleábeis á sua ventada para ,
Gómez Osa tamén fai algundeste xeito, utilízalas como lle
has matizacións en relación· á
dea a gana. Ten un nome moí
sua atitude e máis da agrupaciián
feo e está nas antípodas da deno toc ante á politica municipal
mocrácia".
negando que teñan trasladado
O alcalde, pala sua banda ,
os deba'tes á prensa, sacándoo
respostou ás acusación_s de AN
do salón de sesiófls e instando
manifestando a sua intención de
dimitir se ·se demostraba a sua · ao alcalde a que compraba nas
relación co tema, calificando de · actas dos plenos cal é o canee-.
llal que máls propostas fixo e
· "calúmnias" as afirmacións nacionalistas e anunciando a posimáis intervenci óns reallzo u ao
bilidade de emprender accións
•
longo da lexislatura. ·

Arousa, actualmente consideraquen a "Comisión CÍdadan prolleiro, Manuel Montero, "para sa. da como Zona Sanitária de AtenHospital do Salnés" acusa de ''fiber cando vai abordar a Conselleria a ·construción dun· hos~ital
car absolutamente calado e iñoción PrimáriC}, integrada na área
de saúde de Pontevedra, non se . rar as reivindicacións veciñais",
comarl que poida resolver as neasumira entón un certo compro- . cesidades sanitárias en Arousa".
corresponde cos mínimos sinalados en camas por mil habitantes,
miso, en representación do PartiNos vindeiros días agárdase a
do Popular, para considerar a
fixados pala organización Munvisita do Conselleiro de Sanidaconstrución dun hospital na code· a comarca; na que aproveitadial da Saúde": Engaden que a
própria Leí xeral de Sanidade esmarca arousá, despois da previrá previsíbelmente para "anun- - s íbel transferéncia do lnsalud a
tabe l ece un topo máximo de
ciar a futura construcción do tan
· 250.000 habitantes para unha
administración da Comunidade
necesário hospital comarcal".
área de saúde, superados amplíAutónoma, dentro dos PresuposFortemente r~spaldados palas
tós xeraiS de Galiza, nos vindei- . dezanove mil asinaturas acadasimamente hoxendia na zona de
das entre os viciños da comarca,
Pontevetjra, onde está integrada
nros anos (no de 1991, xa prese_
xunto ao respaldo unánime de
a Comarca arousá.
tado, non se inclue partida pretodos os concellos do entorno do
Unha iniciattva de contido idéntisupostária n~ngunha para esta
co, presentada con anterioridade
Salnés, e de diversas asociaobra). Esta postura política é
cións e entidades, os-membros
comp_artida polo deputado do
polo deputado nacionalista Francisco Trigo, en representación do
da "Comistón Cidadán pro-HosP.P., Garrido Torrado, que tamén
pital Comarca) ·do Salnés" _advíré tenente-alcalde do concello ae
grupo párlamentário do BNG, foi
tenlle a Manuel Montero, Conserexeitada no plenário do ParlaVilagarcia (no pleno do concello
mento Galega coa oposición do
votou a favor da iniciativa "prolleiro de Sanidade que "n'on nos
conformaremos cun hospitaliño e
Hospital", mentres ·no Parlamengrupo popular. Pretendía a prosi pedimos un área de saude é
posta dn Bloque , a revisión do . to Galega fíxoo en sentido conprecisamente porque asi queda
trário, "por causa da disciplina do
Mapa S~anitário, aprovado pola
anterior Xunta.
grupo", disque) que vén de intergarantida a construcción dun
O conselleiro Manuel Montero, a · pelar O pasado venres ao COf".lSecompleto hospital comarcal ". +

AllOSA '1'IBBA

1O
·

.

Nº 454 -22 DE NOVEMBRO DE 1990.

--------'-~---------""-------=----

...

·

227.622.051 Resetas
.
COMPLEXO DEPORTIVO EN CULLEREDO (A Coruña)

·A Secretaría Xeral para o Deporte convoca concurso público -·trámite de
urgE;}ncia- da obra que se ci*a:
·
·.
OBRA: Prfmeira fase do complexo deportivo na Ceo da Ma
· (Culleredo.:_A Coruña). .
PRESUPOSTO: 227.622:65-1 -pes tas.
PRAZO DE EXECUCIÓN: Oito (8;;-)-=m-=e-=--'
se=-=-s-. ~-CLASIFICACIÓN: Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
· Grupo l. subgrupo 1, categoría d. .
·
PRAZO DE PRESENTACIÓN: Remafará o 7 de decembro de1990. ás 13.horas.

13.384.686 Pesetas
CAMPO DE FÚTBOL NA GÁNDARA (ferrol)
.A .Secretaría Xeralp.aro o Deporte resolveu ·a nuncia-lo concurso púb.lico da
obra seguinte: _
OBRA: Contrucción dun campo de fútbol na Gándara (Ferr_ol).
PRESUPOSTO: l 3_.384.686 pesetas.
.
PRAZO DE EXECUCIÓN: Trinta (30) díos.LASIFICACIÓN: Grupo A. subgrupo 1~ 2. categoría e. . RAZ() DE PRESENTACIÓN: Rematará as 13 horas do vixésimo primeiro día
.
bil o partir do seguinfe ó da suo publicación no D.0.G. ( Número 223.
rtes, 13 de novembro de 1990).
·
·
1

.

•

178.551.687 Pesetas

REMODELACIÓN PISCINAS MONTERREl-PEREIRO DE AGUIAR (OURENSE)
· A Secretaría Xerol para o Deporte resolveu anuncio-lo concurso público.por
trámite de urxencia. do
obra seguinte:
.
OBRA: Remodeloción de piscinas e traído de auges do complexo
deportivo qe Monterrei-Pereiro de Aguiar (Ourense).·
- PRESUPOSTO: 178.551.68 7 pesetas.
PRAZO DE EXECUCIÓN:Cinco (5) meses.
CLASIFICACIÓN: Grupo C, subgrupo.todos .categoría e.
.
PRAzO DE PRESENTACIÓN: Rematará 9 7de decembro de 1990,ás 13 horas.

38.493.147 Pesetas
BANCADAS E VESTUARIOS NA MALATA (Ferrol)
A Secretaría· Xerol poro o Deport~ resolveu anuncio-lo concurso público da
obra seguinte: ~
'
-,
·OBRA: Bancadas e vestuqrios no Malata (Ferrol)
. PRESUPOSTO: 38.493.147 pe.s.,etas. ·
. PRAZO .DE EXECUCIÓN: Cetro (4} mes·es.
CLASIFICACIÓN: Grupo e; subgrupo 2. 3.4, categoría e. ·
. PRAZO DE PRESENTACIÓN: Remotorá qs 13 horas do vixésimo primeiro día
hábil a partir do seguinte ó da sua pl:lblicación no D.0.G. (Número 223.
mart;es, 13 de novembro de 1990).

·

46.349.834 Pesetas

VESTUARIOS E CERRAMENTO DO CAMPO DE FÚTBOL DE COIA·VIGO
-,

A Secretaría Xerol poro o Deporte resolveu anuncio-lo concurso público do
obro seguinte:
·
-OBRA: Proxecto de reformo de.vestuarios e cerromento do campo
de fútbol de Colo-Vigo.
PRESUPOSTO: 46.349.8_
34 pesetas.
' PRAZO DE EXECUCIÓN: Seis (6) meses.
CLASIFICACIÓN: Grupo C; subgrupo 4,6,cotegorío .e.
,
PRAZO DE PRESENTACIÓN:' Remotoró os 13 horas do vlxéslmo prlmelro dío
hóbil o partir do segulnte 6 da suo publicación no' D.O.G. ( Número 223,
martes, 13 de novembro de 1990).

O proxecto e mallo prego de clóusülos poderón exóminorse no Sección de ·
. Xestlón e Obras Deportivos do Secretaría Xeral para o Deporte (Prazo de "
. Mazorelos, 15- Santiago), desde ós 1 óto os 14 horas. A presentación de
proposlclóns efectuorose no rexistro xerol
...
do Xecretorío Xerol póro o Deporte, ou no rexistro xerol da X~nta de
Gollclo (edificio administrativo de Son Coetonó-Sontiogo), en sobre
pechado, e de ocordo cos procedementos previstos no artigo 100 do ·
Regulamento xerol de contratos do .Estado. ··
_
O importe do anuncio seró por conto ·do odxudlcotorlo.

a·

-

'

Augusto César ~endolfo
Secretorio Xerol poro o Deporte.
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NORMALIZACIÓN UNGÜISTIC~

Segundo a MNL a _administr~ción periférica do Estado segue baixo _mín~m.os na gale.guización.

O xulgado -d~ Carnbados - aper~ebe ·de desobediéncia
á Delegación de ·Facenda ponteve~resá
por.devolver ·ofícios en _
galego
p.teciso para tramitar. fóra da Ga- .. neste caso haxa unha sanción
exemplarizante. O mesmo pareliza, calquer documento a eles
dirixido. Como se non pasara na:..
cer ternos en canto ao sr. Garcia
O conflito entre o Xulgado de Cambados e a Delegación-· da .aquela Dirección Xeral deyol- Sabell, que por enésima vez, cos
s~us _éargos de presidenfe da
via os documentos para subsaqe Facendá de Pontevedra, pon a descuberto a
·
nar erras -que estiveran en galeRAG e Delegado do Governoí inevidéncia de que os avances anunciados na última
ga considerábase erro- á Dele- ·cu mple e abandeira aauséncia
reunión de governadores civís sobre os avances dagagación de Facenda ~aquela mes- -' de galeguización da administraleguización da administración periférica do Estado,
ma na que nos anos 30 traballación periférica"' en palabras do
seu presidente Xosé Manuel sa·ba Alexandre Bóveda~ que os reestán moi lonxe de considerarse dentro dos· mínimos
esixíbeis. No que deberá ser último acto deste asunto, o . mitia, como se con eles non fose rille.
a causa, todos os ofícios a Camxulgado do Salnés tivo que mandar un ofício con
Nún -comuRicado feifo públicó
bados pedindo a versión en casodia 21 pela MNL abóndase na
apercebimento de "desobediéncia á autoridade xudicial" - tellano.
cuestión, "é sabido que na admiTodo este proceso fixo demoá Delegación de Fa_cenda pontevedresa.
nistración periférica seguen a
·rar a devolución dos cartos.....de
Cando o pasado ano o xulgado
existir atitudes franquistas no retraducir a quen do galega ao
once a quince meses, co consecastellano.
,
de Cambados enviou até cito ofiferente ás cuestións lingüísticas.
guinte deterioro para a imaxe da
cios distintos en galega á DeleA Delegación de Facenda, unutilidade do galega diante dos _ci- . Non só non se respéitan os· direigación de Facenda , asinados
ha vez recibidas as comunicatos senón que existen represádadáns.
polo xuiz de instrucción , para
cións x11diciais, enviábaas á Di1ias sobre moitos funcionários
que aquela devolvese os cartas
rección Xeral do Tesauro e PolítiA Mesa pola Nor!'Tlalizaciórr que queren usar nesa adminis-:
tración o noso idioma". A p·1atadunha série de fianzas , ninguén
ca Financeira -en Madrid-, seri
Lingüística, que fixo público todo
podia sospeitar que un asunto
traducir, incumplindo o artigo 231
forma de Xuices, Maxistrados e
este problema insiste en pedir
que entra dentro da esfera do
Avogados interesouse polo proapartado 4, da Lei Orgánica do
responsabilidades, "ó Delegado
normal fose retorcido até ó abblema através do seu presidente
de Facenda non pode escudarse
Poder Xudicial , que lles abrigaba
surdo ·so capa de quen ten que
en disculpas, e_nós pedimos que _ Perfecto Garcia Ramos.
•
a eles mesmos a traducir, se far
• XAN CARBALLA

.

• ,O restrictivo pres~pos
to das Universidades. o

Conselleiro de Educacfón, Piñei~
ro Permuy, aflrmou que fara un
"erro" o recorte de 700 millóns
de pesetas que os Orzame·n to
autonómicos lle fi?<aba a Universidade de Compostela.
_
Depois de ter tido protestadó.' o
claastro compostelán, a .Xunta
aumetou a partida de 10.845 a
· 11.~0Q millóns de pesetas para .
1.981 para as tres universid_
ades .
· galegas. A de A Coruña recibirá
- ási 1 .620 millóns de pesetas, Vi, ge 2.008 millóns e Compostela
7 .215 millóns de pesetas.
O cqnselleiro dixo que o erro
estaba no módulo único de 194
mil pesetas por alumno.
-..
O Rector da Universidade de
Compostela, · Ramón Villar~s. criticou, -pola sua banda, a aplicación de crit_érios restictivos por
parte do Executivo, elexindo a
fórmula que proporciona unha
dotación de fondos máis baixos
que.contempla a lei. Villares afirmou que "podemos sobrevivir,
. pero non vivir".

• Concello ·· de ·Nar-Ón
apoia instalación "de Papelga. O Axuntamento de N:a-

rón desexa a instalación da celulosa de Papelga no seu município se se póñE;m en marcha tod~s as medidas anticontaminail.tes ,precisás para a concesión
da licéncia de obras.
Esta. decisión foi adoptada
. despois do est~do realizado polp.
empresa e un -informe encargado
· . polo concello, s_
e gundo datos
aportados polo PSG-EG.
O governo municipal de Narón
e tiai algo. máis de nove meses .
· considera que esta celµlasa non .
senda este antifraguista".
é unha "industria de enclave xa
Xornadas da língua
que completa o ciclo de prqdugalega en Astunas
ción" ao tempo que non so reactivaria o sector económico da coCoincidindo con este gramo de
marca, -profundamente deprimido
conflito intercomunitário, a Fahoxe, senón tamén "o sector foculdade de Filotoxia de Santiago
é a MDGA anúnciañ 6 programa - restal ·galega, xogando un p$el
importante na industriali?ac-;ión ·
das Xornadas que terán lugp.r os
..
dias 15 e 16 de Decembro na . dos nasos montes".
Casa do Concello da vila asturia•Feldmühle presioóa-=:n a·'
na de Grandas de Salime, baixo
o
lema
"Na
busca
das
raíces·
da
de .eu~aupfos.
plantación
o galego talado nos territórios liEducación en -Madrid para a imTerra Návía-Eó", en memória do
A multinacional Stt>ra::.;Feldmühle
partición da asignatura de Língu.a
mítrofes. Dá unha idea do comlinguista e poeta Dámaso Alonafirmou que abandonará o propromiso da Xunta coa recupera- - Galega, o envio de material aos
,
.
xecto da fabrica de celulosa que centros de ensino das terras do ·so.
ción do idioma galega o feito de
Nas xornadas· participarán En- · Euro Galicia Forestal, empresa .
Navia e Eo, a plena cobertura da
que se ameace con cumprir a lei
participada por . este consorcio
rique Martínez _Fernáhdez, Antort!dio e a TV galegas, a criac.ión
se a outra parte rompe o pacto
nordico-alemán, pretendé consnio Meilán Garcia, Xoán Babade programas específicos, etc .. ,
asinado en Taramundi de non
.
rro,
Francisco
Fernández
Rei,
truir
en As Pontes.
"desde Galeiza todas estas medicumprimento das abrigas estatuA empresa alemana aduce paCelso Martínez Fernández ,. Xosé
das foron reiteradamente solicitatárias galegas".
ra esta retirada do holding espa- .
Luis Méndez Ferrin e Antón Sandas pola MNL perante o Directo~
A Mesa afirma que o traballo
ñol que non considera viábel o
tamarina. A asisténcia ás XornaXeral dé Política Lingüística, na
da administración galega pasa
proxecto· por temer unha esca·•
actualidadé ·senda este fraguista · das ·é libre.
pola negociación co Ministério de
sez de madeira de eucalito.
Antes-deste anúncio, aparecido no periódico económico Cinco Días, os grupos favorábeis a

Xornadas da língua e cultura galegas na Ast_
urias o 15 e 16 de Decembro

O Governo asturiano a-cusa á Xunta
de inxeréncia nas súas competencias
O Conselleiro de Educación asturiano, Jorge Fernández Bustillo, declarou a fin de semana pasad a
prensa do Principado
que o gobverno da Xunta estaba
a traballar na expansión do galego en Asturias , apresentando
como exemplo de tal invasión o
apoio á Mesa pra Defensa do
Galega de Asturias ou o envio
de profesores a zonas fronteirizas. A resposta da Xunta foi que
non se pode considerar tal apoio
como agresión, pois é práctica
habrtual "destinar axudas a co lectividades que talan galego
noutras comunidades, como foi
o apoio prestado ao 1nstituto de
Estudos Bercianos para realizar
un atlas sociolingüfstico".
A MNL recorda a obriga estutária (Artigo 35) e o titulo V da
Leí de Normalización lingüística,
"segundo os cales a Xunta está
abrigada a potenciar e protexer

a

POLITICA FORESTAL

A Plataforma pala Explotación Racional dó Monte extenderase a toda Galiza

ReClaman un Mapa F_orestal ante$ da plan_tac· io'n de a' rbores~ X.R.CASTR0/0 CARBALLIÑO,

I

~

Tras a celebración das "Xornadas Forestais" en Santiago de
Compóstela; a "Plataforma pola
explotación racional do monte",
elaborou unha série de conclusións que veñen á corrob~r as
teses mantidas desde hai ·tempo
pota entidade.
Estas xornadas estaban orga. nizadas pola PERM, patrocinadas pala Universídade Compostef án e coordenadas pols CAF.
Nelas tomaron parte relevantes
pe.rsonalidades na matéria, tanto
a prol como en contra do eucalipto. ,Nas conclusíóns finais, salientamos a necesidade de seguir mantendo o debate sobre a
problemática do intento de implantaCión do moncultivo de euc.alipto. Neste senso, per~onali-

instalación ·xa alertarán que de
seguir coa oposición a planta-

ción de eucaliptosªª insta1aciónda celulosa, esta podía ir a outra
parte, xo.gando, . c9m fixeron
administración que ·se iba el abó-. ordenador da ría de Ares e a
dades como Fernando Tarra, xeAsociación para a defensa da
sempre, coa rivalidade para que
rar cun- caracter iminente e que
fe do servício de meioambente
ría, ademáis de-xente a nivel invece a confrontación sobre ·a rada comunidade ·autónoma de
se intentaria consensuar cas má: ~ionalidade.
·
dividua! que está disposta a enMadrid, califican de increíbel que
ximas organizacións posíbeis.
trar no proxecto e traballar a prol
O eerto é que Feldmühle, que
ainda se teña que producir este
Pese a este anuncio ó mapa sente
participa con un 30 por cento en
gue sen existir.
· , da explotación racional do mo_
debate, cando xa todo parece
e en contra das celulosas, s-aEurcigalicia Forestal, fusionarase
Outro ·paso a dar pola organiclaro.
lientando . a PERM que ambos
con Stora, multinacional nórdica
· Pero o eixo central das concluzación, e tentar _implicar a UníqÚe poseee unha fábrica én Ficasos están intimamente . ligaversidade . galega e as institusións ; son a recomendación de
cións, das · cales esixe un pro- , dos, xa que a instalación de ce- · gueria da Foz, _perto da fronteira
que non se prante absolutamenlulosas, leva implícito a necesiportuguesa, e 'utiliza madeira de
nunciamento claro e sen ambite nada e dicer, nen ·especies audade de materia· prima ,para auGaliza.
guídad~.
·
tóctonas nen eucaiiptos, e se
Finalmente e dando -cumpricontrolen exahustivamente as
tobastecer~e. cuestión que com. Desde estas páxinas xa se
mento aes acordes acadados no
existentes, ate que se cante cun
peteria a implantación masiva de
·a póntou a .posibilidade de que
seo da Pláfaforma, esta vai a
mapa .forestal galego, que detereucaliptal. -Feldm,ühle pretendese potenciar
producir a súa ex'pansión a toda
mine cales son as zonas idóneas
, As negociacións para .consti:- · a sua factoria portuguesa, a~nda
Galiza, senda a sua intención o
para cada plantación.
tuir esta Coordenadora, están no : que se estee a queixar tamén. de ·
Co galld da e·ntrevista co · Dicrear unha coordfnadora galega,
bon camlño, e nas próximas daque ñon chegan as ~uvencións
reétor Xeral de Montes, Carlos · que leve a cabo accións antitas pode .ser unha realidade, deprometida_
s a Eurogalícia.
sexando aclarar a Plataforma
ecualipto e contra a imp,rahtacíón
del Alama, en Compostela 6 mes
que non se vai deixar encasillar
O que si teñen claro, asi-o ma., ·
pasado, os representantes da · de celulosas en Galiza.
nifestaron a· Cinco Días e que
a nível comercial ou local, pesto
"Rlataforma" xa reivindicaran in-,
N~ste senso, xa entablaron
que o problema ·afecta a toda a · van potenciar a repovoación con
conversas coa Asamblea.de grusistentemente este mapa, consociedade galega:.
•
eucaliptos.
•
pos ecoloxistas de Galiza, a co·1estándolle o r·e presentante da

QS CAMBIOS NO MUNDO

'O capitalismo é o siStema rbmano dos patrícios fronte aos escravos das províncias'

Manuel BSllestero, filósOfo marxista
• G. LUCA DE TENA

"Son marxista e periso que
hai que voltar á análise
clásica histórico-estrutural,
sen dogmatismos". Manuel
Ballestero busca traspasar
os espellismos do ímediato,
os fenómenos da alienación,
para t.acer unha crítica
·
radical do mundo. Profesor
da história do pensamento ·
en Vinceñries e a Sorbona,
Ballestero é un hegeliano
ao que relacionan con
Althusser, Marcuse e o
derradeiro Sartre, ·e ao que
debemos un manual de
grande circulación a finais
dos 60 .Marx ou a crítica
coma fundamento. Despois
de ·35 anos en Francia, está
a dar. un curso sobre
metodoloxia das ciéncias
sociais na Complutense.
De a pouco lalou. no.clube
Adiante dentro do ciclo O
·Socialismo no Mundo sobre
Vixéncia do Marxismo.

'A PERESTROIKA

conceito, senón botarlle un ·mo-rto
· aó morto. De a pouco é a intervención militar en Hungria; a defenestración de Kruschof no 64 era es- .
p·erada porque as suas medidas
foran desordenadas, confusas,

'

PODE ESBARAR
CARA UNHA
ECONOMIADE
MERCADO NON
CONTROLADA,
O QUE SIGNIFICARIA
A RESTAURACIÓN DO
CAPITALISMO' ·

Cal é a sua opinión sobre os últimos cámbios políticos na ·
URSS?

.

No 85, así que Gorbachov chega á
_secretaria xeral, hai un pleno do
Comité Centr.al do PCUS ·no que
. se fai análise da situación e se recoñece que· se ten chegado a un
calexón sen saida. Os índices re. ·velan crecemento negativo a un
marasmo, como prefiren dicer
eles. Plantéxase lego o problema
de tomar medidas sérias, xa que
todas as ·reformas parciais habidas
nos sesenta e cinco con Liberman
e coa discusión da formación dos
précios, non dera resultado porque
.se tomaran medidas parciais. O .
cúmio do poder comprendeu ·nun
momento histórico que tiñan que
tomar medidas globais que implicasen tamén o cámbio ·do poder ·
- político. Comezan neses mamen> tos as realidades da Glasnost e da.
Perestroika, da reconstrución. Nese primeiro mo~ento o proceso é
1 positivo e por riba é a culminación
dunha série de intentos parciais
que comezaran con certos movimentos políticos de Kruschof (que
despois quedaron en auga de marañas), como a denúncia ao culto
· á persoa/ídade que non ·é . nengu~ ~· .:....

precipitadas e improvisadas, sen
apenas reflexión teórica. · Todo isto·
conducira aos índices negativos,
con crecementos do 1 ou 2 por
cento e incluso falsificados. A par:- .
tir desta situación tómase a deci-

sión dunha reconstrución de todo o
sistema de xestión económica e de
xestión política. Desde os primeiros momentos dase unha crítica
que me parece. moi positiva que é.
a crítica do poder burocrático . O

que pasa é que ai é .onde comeza
a aparecer esa idea de ir cara unha economía de mercado. Recomézanse algun dos debates habidos nos anos 21, 22 e 23 ·arredor
da Nova Política Económica
(NEP). No Libro de Preobrajenski
Da NEP ao Socialismo e no
Trotsky de Isaac Deutscher, o debate é case o mesmo, efectivamente. A diferéncia é que daquela
estaba moi claro, como afirmaba
Trotsky con tanta forza, o conceito
da planificación. O mercado, pero
dentro dunha economia planificada. Este segundo elemento da planificación , a utilización das categorias mercantís pero no .seo da plan if icaci ón social , é o que agora
queda non pouco desdebuxado .
Neste momento é un proceso que
ou se lle foi das mans a Gorbachov ou é que non queria tele entre as mans . Aí pode esbararse cara unha economia de mercado non
controlada, o que significaría a restauración do capitalismo . No primeiro estaba eu dacordo con todo
o proceso pero agora estou non só
máis crítico senón máis dubi1ativo.

Unha restauración
O centro. do debate segue a ser
a propriedade social dos meios
Claro. lso é o principal. Que haxa
autonomia na xestión das emprasas paréceme interesante ; que haxa un mercado maiorista de recursos e de matérias primeiras e un
fornecemento mercantil das empresas, para que paguen efectivamente os précios racionais , é algo
necesário : ainda bai lei do valor.
Pero toda esta desaparición (relativamente clara porque non se vol veu talar diso), do elemento planifi cador e de xestión socialista signi ficaría unha restauración mais ou
menos vergoñenta pero restauración á fin. Agora veño de lér unha
análise dunha economista soviéti ca próxima a Gorbachov na que se
contempla con relativa tranquilidade que poda haber 40 millóns de
parados . lsto xa non ten senso
nengun.

'A LOXICA
DA ACUMULACIÓN
DO CAPITAL
-----E CONTRÁRIA
ALÓXICA - - - - - - - - ' DE MOC RÁT lCA'

Nesa situación que está a xulgar, pode desaparecer acaso o
suxeito revolucionário?

É que o suxeito revolucionário non
aparece por nengures xa que foi o
· cúmio do partido ·o tjue tixo isto. Eu
coido que onde aparece é raas taigas dos mineiros de Borbuta. Estamos perante un proceso de grande
complexidade no que as forzas so ~
~ ciais da URSS terán que se mobili~ zar para defender as estruturas soS2 cialistas, os-princípios de xestión
~ · plani!i~ada ~ ~ aparición de novas

< suxe1tos soo1a1s.

.
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Recomezar a rev.olución

ro Mundo pero que é de feíto a
periféria do Primeiro Mundo.

Entre eses novos suxeitos sociais será coúsa de · contar cunha burgúesia.
-·
E que eu penso que a burguesia
xa está aí. A burocrácia e a nomenklatura son a futura burguesía.
Polo que parece é o que está a
acontecer en Polónia, onde os
postes clave do aparato do Estado
están a dirixir o proceso de privatización. lso é gravísimo porque significa a restauración simplemente,
o que é tanto como recoñecer que
terá que comezar outravolfa o proceso revolucionário. Qué é o que
está a pasar cos mineiros? Que
pasa coa fracción esquerda do sindicato Solidariedade, que se unlron á marxe restante do POUP
frente ao plan Mazowiecki , que
non ten outro obxectivo que a privatización selvaxe , inspirado nos
Chicago Boys que xa trouxo como
consecuéncia a aparición de cen tos de milleiros de parados , unha
labarada dos précios e un recorte
do consumo popular, coa queda
vertixi,nosa da capacidade adquisitiva. E o mesmo que está a suceder na antiga Alemaña Democrática onde aparecen dous ou tres mil
parados novos cada dia . Estes
procedementos veñen de se entregar á léxica capitalista o que esixe
de todos os revolucionários unha
mirada moi crítica e unha denúncia
dos elementos negativos do proceso.
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DA POVOACIÓN
'DO MUNDO VIVIA- - NUNHA SITUACIÓN
DE PRIVILÉXIO,
PERO HOXE. ESA
PORCENTAXE TENSE
REDUCIDO AO 15°/o'

A Información sobre a crise eco~
nómica da Unión Soviética deixa
en segundo plano a sítuaclón
caótica da economia ocidental.

-

desenvolvemento e a irracional ida- ·
de económica, o despotismo le• O PNV . pretende ·adevantou á xente e levouna a votará cuar os análises sobre a
DE RECURSOS,
dereitá .. É ce.rto que non había un- · loita armada. Joseba Egibar
A lóxica da acumulación
ha xestión ·política democrática,
O CARÁCTER
portavoz oficial do EBB afirmoU en
claro que non. O sistema era .- pa- . declaracións a Egin que o proble- .
Pódese talar -1ogo dunha inver- EXTENSIVO DO
ternalista, protector, carecía 'dos
sión da democrácia. · ·
. ma da loita armada "pode abordarDESENVOLVEMENTO, grandes problemas que ternos en se e analisarse dun modo máis
A lóxica da acumulación do capital
Occidente do paro, da falla de saade·c uado agora quff hai tres
nidade ou as caréncias de vivené contrária á lóxica democrática. A A iRRACIONALIDADE
Trilateral di que a democrácia é in- E_
cia. Pero é esencial ·e sa ausénda · anos". Tamén afirmo u que ''ternos
C ONÓMICA E
governábél e exténdese unha nova
de . participación democrática na que ser valentes para encontrarlle
unha saida" ao tempo que recoñetóxica liberal que coincide coa · O DESPOTISMO,
xestión do Estado Socialista.
cia que había que revisar o chaaquela afirmación de Ortega e LEVANTOU Á-X-E~N-TEmado pacto de Ajuria-Enea, supeGasset que decía que se pode ser
No Oeste danse as formalidades
rando os diagnósticos que até de ·
liberal e non ser nada demócrata. E LEVOUNA A VOTAR
da dem<;_>crácia política pero non
agora fixeron os partidos; recoñeO que pasa é que a léxica da acuas da democrácia económica;
DIREITA'
cendo que non era "un problema
mulación de capital é contrária á
no Leste e.ra ao revés. É niáis
lóxica democrática. A actual revodoado unir as duas democrácias
policial". '
no Leste ca neste sistema. ·
lución científico-técnica expulsa ao
O PNV incluiu na negociación
_ suxeito da produción e acantona
ao home na planificación. AsocieEvidentemente. Amais 'deuse un
co PSOE "os pontos que considedade capitalista destrue os valores
fenómeno no .proceso de transición
ra pri'oritários e determinantes paantropolóxicos e conduce ao que ·
do Leste no que non se insistiu na~a avanzar na paé:ificación durante
en termos moralistas se chama cri,
.
. ,
da en Ocidente: que acabamos de
a presente lexislatura", pero Egise de civilización, ou o que Lenin porque 0 proceso e m? 1contradito- asistir a unha revolución _política
bar non quixo concretar nada ao
calificaba de sociedade putrefácta. " no. Apesar d<;t, maneira de votar sen un morto. Porque os grupos
respeito.
+
Todo o que acontece desde 1935 d~stas P?Voacions do .~~ste habe- que estaban no poder en nengun
f
corrobora as predicións de Marx. ra un periodo de refl~xion e unhas momento presentaron resisféncia
Hoxe compre voltar á análise clási- respos~as que x,a ~stan apar~~er: . militar. O presidén'te da ROA Egor
ca histórico estrutural do marxismo Na a~tig~ Repubh~a ~er:nocratica Krenz renúncia pola presión de sepola que a criación social de rique- Alema hai forte resistencia, so~re- te manifestacións nas que non hai
za esta en contradición coa apro- t?d 0 de parte de grupos concien- un tiro. O pódér constituido. non sa- · •Contra liberado. o Governo
priación privada de riqueza. O tra- ~iados de. estudantes e ~~s capas ca ao exército á rua. Nun país burde Nicaragua pu·xo en liberdade
ballo criador de riqueza é criador mtelectuais: A ROA non ti~a .° pro- gués isto non seria imaxinábel. A
ao ex dirixente da Contra, Arístiblema da vivencia. E.ra moi sinxel~: burguesia dá a derradeira batalla.
de pobreza.
des Sánchez, autorizando a sua
unha rapaza que qu1xese ter un p1- Neste senso coido que os poderes
saida do p~ís con destino a USA.
Que relación existe entre a ac- so só tiña que ter un tillo e xa esta- do Leste· non se pocien considerar
Sánchez fara detido o di& 15 de
tual situación do capitalismo e o ba. A continuación tiña dous anos · coma clase social senón _coma
Novembro acusado de dirixir un
proceso soviético?
de p~rmiso de maternidade. Isa re- . grupos privilexiados. Lembro o Paplan para desestabilizar o Govermatou. Agora comezan a subir os . ris do 68: durante mes e médio,
no de Violeta Chamorro.
Coido que a Perestroika resposta alugueres e -xa hai problemas de trece millóns de traballadores ocuvivenda.
Haberá
unha
recomposiparan
as
fábricas
e
poder
bur0
a unha necesidade interna de todo
O Ministério do Interior, pala sua
o bloque . Pero si, tamén ha1 un ción política que na Alemaña pode gués non cedeu nada evidente- banda,
admitiu nun comunicado
. +
motivo externo porque esta situa- pasar polo Partido Sociaffsta o·e- mente.
que
existe
unha conspiració'n polímocrático
de
Gysie.
Na
Polonia
ción aterece a todo o capitalismo
tica que "pretende incentivar o caun enorme espácio de mercado. está a darse esa reagrupación dé
os e a anarquía de grupos sociais
Os inversores occidentais esixen que antes falei entre a es·querda
resentidos do Governo, facéndolle
REVISIÓN DO
unhas condicións moi duras de de Walesa e o partido comunista.
un cnamamento aos Contras "paseguridade na repatriación dos in- Ai está a abrirse_un proceso de loi- . WELFARE STATE É
ra que non se deixe.ri .involucrar
vestimentos. Un exportador sovié- tas soc~ais de grande_d1namismo.
neses problemas políticos que naCOMPLETA E
tico ten a obriga de reverter ao Esda teñen que ver coas suas xustas
tado o corenta por cento- dos fon- Despotismo político
DESAPARECEN
demandas.
dos obtidos pola exportación. Pero
os investimentos exteriores poden Honecker di que os alemáns do ·TODOS AQUELES
. Desde que comezaron as porrepatriar o que queiran. Para o ca- Leste cambiaron a construcción
PALIATIVOS QUE SE
dunha nova sociedade máis
testas dos Contras, o 30 de Outupitalismo é un balón de osíxeno.
xusta polo brillo do marco, pero
bro, xa morreron 8 persoas en enINVENTARAN PARA
ese argumento vólvese contra el
frentamentos coa policía.
Pero nun tempo sumamente bre- mesmo e a sua capacidade coAMINORARA
ve, a povoación que vivia na mo político.
O Governo permitiu a salda de
BRUTALIDADE DA
economía planificada critica o
Sárichez, sen ca_rgo algun, por "ra·empeoramen·to das condicións Penso que o que ten sido catastróSOCIEDADE CIVIL'
zóns humanitárias". Ademais, po- .
de vida.
fico, é o despotismo político. Aparderá voltar a Nicaragua, ainda
te da má xestión, o estrago de re- ·
que, non se especificou se, neste
Creo que haberá moitas sorpresas cursos e o carácter extensivo do
caso, será xulgado.
+
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'A URSS non debe entrar
.n o proceso de agresión militar a Iraq'

O cinco por cento da povoación
mundial, que é a dos Estados Unidos, consume o 45 por cento dos
recursos enerxéticos. Amais de ser
un sistema dos dous tércios nas
.
metrópolis e de non concernir máis
Como interpreta a posición da
que ao quince por cento da povoaURSS na crise do Golfo?
ción mundial. Manuel Castells (que
estivo no Partido Comunista, e cuAs últimas posicións ou atitudes
xa posición non comprendo agora) ·
do grupo Gorbachov no que se
defíneo coma un sistema que é
refire. á cris_e do Golfo, parece
Eficaz, pero excluinte. Asi que é un
que tiran todos os veos. Na reusistema que exclue ao 85 por cennión de Helsinqui parecía que
to da povoación mundial? · Pero
Gorbachov estaba a frear as tenque clase de sistema é? Este é o
déncias agresivas do imperialissistema romano dos patrícios fronmo norteamericp.no. Hai que pate aos escravos-das províncias. No
sar por un filtro crítico todo o que
ano 1900 o 30 por cento da povoadi a ·prensa· española, per9 polo
ción do mundo vivía nunha situaque parece a Unión Soviética di
ción de priviléxio, . pero hoxe,_esa
que se a ONU dá luz verde ~
porcentaxe tense reducido ao 15
agresión eles estarían dacordo. E
por c'e nto. A revisión do welfare
algo selvaxe. O do Golfo eslá ben
state?, do Estado do benestar, é
· claro : Iraq non fai máis que reafircompleta eri todos os paises capimar, despois do fracaso das pro- .
talistas. Desparecen todos aqueles
postas que se fixeron na OPEP
paliativos que se inventaran para
p~r,a le\>antar os précios do petróaminorar a brutalidade da sociedaleo que estaban por baix .das·da
de civi·I, ·formulados xa con Hegel,
ano 74. A'família Sabah de KuRousseau ou Robespierre, ·e o Es.
wait
non son máis qlle uns encatado político convértese en Estado-empresa. Europa ten 50 millóns ' rne9ados de negócios dos nordeameri~anos e garantes de précios ·
de pobres: Hai un desplome da sibaratos patal Occidente. A intertuación económica da periféria,
que alguns prefiren chámar Tercei-
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vención de Iraq o 2 de Agosto
non foi máis que unha defensa da
única mercadoria qué teñen _para
a exportación e que é necesária
para o desenvolvemento interior.
Porque a Occidente lle sente mal,
a Unión Soviética non pode entrar
no proceso de agresión militar a
Iraq. Ainda que tose coa bendición da ONU~ p~:uééem~ total-mente negativo. E unha capitulación tot?I frente ao imperialismo.
Pero doutra parte, o protagonismo ao que renúncia a URSS
transfírese ao Movemento do
Países non· Alineados (MPNA),
no senso dé criar unha fconte
mundial contra_a g.u~rr'a.
A Unión Soviética xoga ·forzada
pala necesidade de axuda exterior, de investimentos, tecnoloxias
novas,' e están a pasar pór baixo
das for.cas caudinas do capital.
Pala outra .. banda, na política -soviética
comezo .d a crise do

ªº

Golfo, déronse elementos que
eran interesantes ainda que sexan discutíbeis desde o ponto d~
vista ideolóxico. Gorbachov talara
duri governo mundial. Pero poñer
todo o proceso de .defensa da ·soberanía de Kuwait, que histgricamente é discutíbel, claro, balxo a
éxida das. Nación Unidas, era como buscar o reforzamento dopapel de instáncia mediadora das
Nacións Unidas en todos os confl itos desta clase, para evitar a
guerra e · ap~rtar a solucióf1S da.:;
armas. lsto ainda se pode entender perfeitamer.te. Agora, nesa
dinámica están a da,rse pasos
··que xa non son eso. E importante, fundamental; iso qtJe decia de
que se está a potenciar o. MPNA.
Pero teflen capacidade de negociación? Hoxe están entre si bastante divididos·. O qtie parece
máis interesante das . iniciativas
de Gqrbach.ov é a p.ropo~_ta de
que· se revolva o conflito nunha
conferéncia ínter-árabe.
•

• O Governo español non
foi informado da existéncia de Gládio: Leopoldo Calvo
sotelo afirmou que cando o Estado
Esp~ñol entrou . na .OTAN, os responsábeis da Alianza non lle informaron da existéncia da rede clandestinaG/adio, estructura paramilitar da OTAN que viña fi.Jncionando
desde os anos cincuenta nos paise1S europeos da Alianza Atlántica.
En idénticos términos éxpresáronse outros memuros dos distintos governo, ·entre eles. Femado
Morári, ex Ministro de Asuntos Ext~riores.

A conexión expañola de Gladio
foi denunciada por un ex axente _
belga, que ¡ecoñeceu que os seús
integrantes actuaron contra comu- ·
aistas e ·anarquistas. En certos cír~
culos afirmase que o_atentado de
Atocaha, contra abogados laboralistas, fof obra desta rede que tiña .
como unha das principais tarefas
· a loita contra os partidos comunis-

tas.

·

•

,

14

GALIZA E.MUNDO .

ANOSATDBA

~~-N-º4_54~--22_D_EN_O_VE_M_B_RO_D_E_19_90~~~~~~~~~~~~~~__:_,,..._:_----'-~~~...:__-::---;:--~...:__~-"---"'--~~~

Q.SALVA~OR CELEBRA O?.ABODANO DOS XESUITAS MORTOS
Un exemplo de vida comunal na zona cof7(rolada Pº!ª guerrilla

·- ·

·

O novo mundo de San Jose de las Flores
A,cidade
Segundo Montes

•AL'.BERTO. PAGÁN

- A FMLN é o· seu escudo ·

Non podemos basearnos soO 16·de Novembro 1989,
San José Las Flores é só un
mente na influencia da ideoloxia
tivo lugar a matanza de
exemplo das moitas comunidada FMLN para explicar o, cámbio
seis xesuitas da UCA (Unides que naceron nas zonas consocial operado.nas zonas controversidade de América
froladas. En liñas- xerais, todas
ladas. A povoación civil comezou
as comunidades, agrúpadas-baiCentral) ' e duas mulleres.
xa a plantexar-se un novo modexo un mesmo organismo ou con_ No aniversário deste crime
lo social en 1980, cando son vítifederación de organi$mos, se rea lgrexa sa.lvadoreña
mas da guerra. b.s campesiños
xen polos mesmos esqu~mas.
ven-se abrigados a organizar-se
celebrou unha magna
Pero o desenrolo de todas elas
e a buscar un novo xeito de vida
co'ncentración na capital,
non vai par~llo; dependendo c;1o
como resposta á represión do
San Salvador. Na zona
número de habitantes, a área de - exército. A FMLN deu-lles a podomináda polo FM.LN,
- fraballo na que se especializan,
sibilidade de instalar-se nos seus
o enclave, etc.A Cidade Seguncada martir está a ser · ·
lugares de orixe. A xente é consdo Montes, no dep.artamento de
designado titular dunha
ciente de que sen os "muchaMorazán, fundada o 25 de marzo
chos" como lles chaman amistopovoación.O acto .
.
de 1990 polos refuxiados de Cosamente aos guerrilleiros, non
_multitudi.nario quixo ser un
1om o ncág u a (Honduras), que
poderian viver nen onde nen corecordatório e unha
atravesaron a fronteira en plena
mo o fan agora. A FMLN é o seu
esixéncia de xustiza.
ofensiva de novembro, ten 8.400
escudo contra a agresión do
A investigaCión dos
habitantes. a pesar da sua corta
exército. Pero a sociedade que
lgrexa da comunidade de Güancoritá, rebaptizada Ignacio Ellacuria. Sobre a porta o
cu tpábeis tropeza,-porén,
vida, teñen xa un taller de conpretende
a Frente coincide con
'
'retrato de Monseñor ~omero.
fección, están a rematar a instacon dificuldades
este "poder emerxente" (como
lación de dous xeradores eléctrirezan as pancartas en Morazán)
administrativas, dadas as
·está dividida a comunidade hai · ramédicos (o governo quer mescos, criaron unha granxa de galiqu,e
son as comunidades inderelacións institucionais co ,
tres e médicos titulados con fins
un responsát;>el de cada área de
ñas,
outra
de
cabras
e
unha
terpendentes.
Son o exemplo desa
carpo militar executor das · traballo, que é elexido, ao igual políticos, para desestabilizar as
ceira de coellos, e puxeron en
democrácia popular e participatimortés. o·seguinte artigo
que os membros da directiva,
comunidades) non tráballan a temarcha unha escala en cada un
va que sempre pretendeu a
polo povo en asembl~as. ,As te- · rra, pero receben os benefícios,
relata tipo de vida
dos catro asentamentos de que
FMLN?
rras son da comunidade. A parte
de igual xeito que os labregos
seguido nas comunidades
consta. A granxa de galiñas xa é
Os "muchachos", que polo
· das dedicadas a cultivos cámureceben o_benefício da cultura e
repovoadas, baixo control
autosuficiente : é mantida coas
xeral viven nos seus campamennais, a directiva .ademais distrida saude. Existe un comedor pogañáncias dos ovos , máis de
tos na montaña, baixan a miudo
da F.M.L.N., asi como a
bue leiras entre as famílias, seas
pular
e
unha
gardaria,
para
4.000
diários, dos que se reparte
ás comunidades a mercar comiinfluéncia da relixión e a
gundo a vontade e a-capacidade
mulleres con tillos p.oderen tradous
por
persoa
e
semana
entre
da,
a falar coa xente, a xogar un
ideoloxia no modelo
de cada quen. Orfos, anciáns, in- . ballar. O lixo queima-se todo
os membros da comunidade, e o
partido de fútbol cos paisanos,
salvadoreño.
válidos ou viuvas que non podan
(plásticos, latas e cristais apenas
resto comercialíza-se. O taller de
1

o

traballar son mantidos cos produtos comunais. Os excedentes
(se foi un bon ano e é que os
hai) venden-se ás outras comunidades ou na capital do departamento, e os benefícios obtidos
serven para cancelar os· créditos
pedidos para comprar a semente
e o fe'rtilizanté.
.
.
Cada persoa ten a sua función
e todos ·receben o mesmo pago.
Os .mestres populares ou os pa-

A comunidade dé· San José de
las Flores consta de 235 famÍlias
(1065 habitantes) e é un ha das
primeiras repovoacións de c~m
pesiños fuxiqos pola guerra.
A directiva comunal de San
José de Las Flores está formada
por oito· persoas, unha por cada
área dé traballo (educación, saude, agricultura, carpintaria .. . .-)-. En
c~da un dos cinco bairros eh que

- teñen). Cando · é necesário, todo
o pov9 se xunta para varrer _as
ruas. Cando o exército facia incursións, á parte de destragar intencionadamente as colleitas, lixaban todo o lugar coas suas latas de conservas, plásticos e papeis. O povo decidiu ir detrás deles recollendo o que tiraban os·
soldados ao chao. Ultimamente
·xa os próprios solqados recollen
o seu lixo

alfararia está-se a ampliar para
fabricar ladrillos , baldosas e tellas. A sua intención é substituir
as champas de madeira por casas de ladrillo para construiren
unha auténtica cidade. A xente
traballa de 8 da-mañá a 4 datarde. O resto do dia aproveita-se
para o traballo familiar ou individual. Os menores de 14 anos e
os maiores de 60 non traballan:
son mantidos pota comunidade.

ou a bailar co fusil ao lombo nas
festas que se organizan semanafrnente.
O maior obstáculo co que se
atopa a xente son os reténs militares, que marcan a fronteira das
zonas controladas . O Estado
Maior non permite o paso de comida, medicamentos ou materiais de construción , porque, ao
consideralos fachada da FMLN,
din. que todo ese material vai ir
para a guerrilla.
•

As ·raices Cristiás da FMLN ·
• A.P.

. ,

Nunha entrevista publicada o
dez de,.agosto pasado· no Diário
·Latino, o único xornal comprometido de El Salvador, o Co- ·
mandante Fermán Cienfuegos,
da Comandáncia Xeral da
FMLN, declaraba; "O naso mo~
vimento é de fondas raíces cristfano-revol ucionárias, ou sexa
que se o queremos definir des_de .o ponto de vista da nasa raíz
- centroamericana, a FMLN pala
sua base social amplamente
cristiana recolle as ideas da herdanza cristiana, esa herdanza
de dedicación, de devoción á
l'oita oos pobres; recolle esa
. mística ·ee· traballo polos pobres,
que converte o que chamamos
caridade que na FMLN d,esenr.olou-se unha série d~ conceptos
cristiás e ·moi revolucionários
que teñen que ver tainén coa
honesti'dáde revolucionária, a
honradez, e son como conceptos da igrexa popular. A base
popular da igrexa ~duca-se pois ·
nestes con·ceptos, e é revoluci:.
nária porque está palas tran$formacións. "Desde a racional
Europa, onde os intelectuais:
ben alonxados do pavo, desterraron hai tempo a relixión como
-base vital, é difícil aceptar unha .
revolución que se confese cristiana (como fampouco aceptar

mos as revolucións islámicas do
mo das suas bases.
mundo árabe). Pero unha vez
INas com.unidades do departaen terra salvadoreñal decatámomento de Morazán traballan
. nos de que o concepto de crisdous xesu itas, Esteban, ·canário,
tianismo que ali existe non ten
hada que ver coa caduca igre- · e Rogélio, belga de orixen. O
segundo leva vinte anos en El
xa ·europea, xa sexa católica ou
Salvador. o· primeiro, ano e
luterana. Lendo a declaración
dé Cienfuegos, da impresión de ·meio convívindo coa guerrilla.
A xente das comuniqades é
que a comandáncia xeral da .
fondamente crlstiá, pero surFMLN é cristiá praticante.· Lonxe
prende -averiguar que· os matri· disto, a ideoloxia da FMLN é do
monios son moi raros nas zonas
máis racionalista e pragmática,
·tanto que deixa _de ser ideoloxia,
ao careceren dunha sistemati-'
CHEGARÁ UN DIA,
zación das suas ideas. Como
explica Joaquin Villalobos, da
SEGUNDO
comandáncia xeral da FMLN, no
seu libriño Perspectivas de vitó-. VILLALOBOS,
ria e modelo revolucionário,
EN QUE OS
'chega un momento en que a
ideoloxia perde a· seu sentido, . CONCEPTOS DE
pois é absurdo actuar -d.un xeito
determinado só por ser conse- . ESQUERDA E
cuente coa ideoloxia que un se- DI RE ITA
gue, e non polo feito de solucioDESAPARECERÁN;
nar un problema concreto. Chega.rá un dia, segundo Villalobos, ·
·EXISTIRÁ SOMENTE
en que os conceptos de esqu~r
da e direjta desaparecerán;
UNHA XENTE QUE
existirá semente unha .xente que
TRABALLÁRÁ
trabqllará pala xustiza, e~que
cendo as ideoloxias. Neste senPOLA XUSTIZA,
._ so, a revolución salvadoreña é
ESQUECENDO
AS ·
un exemplo de revolución pragmática, sen ideoloxias nen dogIDEOLOXIAS
matismos. E é por isto que
aceptan e asimilan o . cristianis-

baixo control da FMLN : a xente
aparella-se, ten tillos, crian unha
família, sen necesidade de benzón algunha .. Surprende ainda
máis a aceptación d~ste feíto
por parte dos sacerdotes, aptitude que deseguida nos explicamos cando ternos a oportunidade de asi.stir a unha misa en
Perquin, Morazán, onde ofician
os dous sacerdotes citados, e
onde Esteban recita como sermón un seu poema onde insta á
xente a non abandonar a sua
revolución, porque eta é o meio
para chegar ao reino de deus; a
xente responde con vivas á solidariedade internacional, sempre
tan ben recebida, e á revolución
que os fai libres. · ·
Esteban confesa qLJe a relixión éºun meio para acadar .o
reino de deus e non un fin. C'ando a revolución triunfe, cando a
ig_
ualdade reine, cando consigan
o reino de deus, as relixións deixaran de existir. Eles non se sinten diferentes dos luteranos ou
dos baptistas. As igrexas tradicionais (a luterana, a baptista, a
adventista, e a católic~. ainda
que non oficialmente) están
comprometidas coa revólución.
A católica é a menos involucrada no proceso revolucionário, e
o feito de os xesuitas estar nas
zonas controladas case clandestin~mente é boa proba diso.

E a igrexa luterana a que nivel
oficial fai un traballo máis sério.
Son inumerábeis as donacións
da igrexa luterana ás comunidades.
Pala outra banda ternos ese
enxámio de sectas que , desde
que Rockefeller lles mandaba
cheques para que cumprisen a
sua misión contra-insurxente ,
pululan por toda América. A clave do seu éxito é precisamente
o seu alonxamento da realidade, a sua apelación aos sentimentos (e quizá os xesuitas, tan
racionais eles, se esqu.eceran
un pouco dos sentimentos).
Oeste xeito a xente libera as
suas angúrias, cos cánticos e
toda a parafernálja habitual. É
un dos métodos anti-insurxentes
máis sofisticados dos E'uA, ao
desestabilizar o movimento de
masas e dividilo, e ao provocar
unha falta de compromiso social.
A UCA, a única universidade
privada de prestíxio en El Salvador, c,urrípriu e cumpre o seu papel. E un~a - táctica xesuítica a
loita desde· arriba, desde o poder (os seus clientes son tillos
da oligarquía, ao tempo q1,1e publican toda a literatura "subversiva" do país). Pero quizá chegou o momento de desligar-se
das altas esferas e ~star. co.pa.•
:vo.. comenta Esteban.
~

VlOLÉNCIA SOCIAL

As·causas dos enfrentamentos .entre·siareiros
• PUCHEIRO

Habia un crego cando eu estaba
no Seminário que, durante un
tempo, todas as noites nos exortaba a que rezásemos pola heroína Bernadette Devlin, poñéndoa como exemplo· a seguir polos xóvenes. El, que non sapia
que a loitadora irlandesa er~ comunista, reducia, como tantos
outros, o problema de · Belfast a
unha loita relixiosa entre católicos e protestantes.
Hoxe séguense a facer reducionismos interesados, tanto nos
problemas nacionais, como á hora de analisar determrnados
comportamentos.
A pasada semán as TVs sacaban .en grandes titulares a "violéncia no fútbol", pondo como
exemplo as imaxes do enfrentamento entre siareiros irlandeses
e ingleses despois dun partido
celebrado en Eire.
Na pantalla aparecian bandeiras do Sinn Fein e irlandesas
frente ás inglesas e británicas,
escoitábanse berros de clara intencionalidade política, mentres
o comentarista español seguia a
explicar a violéncia no deporte.
O partido de fútbol , as duas
seleccións nacionais contendendo, non eran máis que un causante accidental desa violéncia.
Accidental porque permitia a preséncia de cidadáns dun e outro
país en contacto e ~ivalidade ,
sen que a paixón futbolística tivese outro papel que o de enardecedor ou aflorador dos sentimentos. O antagonismo nacional
móstrase, asi ; de forma violenta,

•

enfrentamento pudemos ollar codos actores do espectáculo; .. pemo mozotes vigueses rabuñaban
ro sempre hai unha causa máis
fonda que é a verdadeira orixe
coches con matrícula de A Coru·ñ a báixo o argümento de -que
desa violéncia.
"veñen a presumir aqui dos· seus
No caso ·do partido de Irlandacoches de ri.cos".
·
Inglaterra é evidente o enfrentaLigado estreitamente a esta simento nacional. Pero hai outras
ocasións. nas que as causas detuación social, está a ri'\/alidade
se comportamento violento están ·capitalina, fomentada polos elemáis ocultas.
.
mentos máis retrógados de amEn · certo~ grupos 'influe esa irrbas cidades en beneficio próprio, ~
por suposto, 1,mhas· veces econó.satisfación personal á·que pretenden darll'e saida por medio
mico e outras-político.
Está unh~ Coruña que se sen- ·
dunhá auto-afirmaCión como colectivo, pero neutras. moitas ocate agravi~da, enchida con ínfulas
síóns teñen un élaro compoñente
de capital franquista, pola perda
, de clase, ainda que na _realidade
de poder, e un Vigo que mirou ·.
·sexa ficticio. Os enfre.ntamentos -- serñpre receoso o poder admique pudemos vivir de pelta, tannistrativo mentres trataba de
asentar un poder económico
to na época de deportista como
lago de xornalista, indícannos . que detentaban,, na maioria dos
casos, persoas alleas ao próprio
que existen numerosas frases
q1:1e se retiren á condición soVigo.
Estes sentirnentos, sabiamencial.
~
.
_
te utilizados, rexurden con forza
No Frente Blau Gran existe un
claro compoñente d.e el.ase e
·cando os habitantes de aníbas
cidades senten a crise, unha cricando agreden aos charnegos é
se que é· comun a toda· Gal iza
_ máis pola sua posición social
:3- que nacional, como' tamén está pero que uns e outros ven como
própria, singular, independente
~ presente nos Ultra Sur madridistas, cun claro expáñente de idee, mesmo, antagónica.
Vloléncia nas gradas no último ncontro Celta-Deportivo
oloxia fascista que considera aos
. Compartiméntase, deste xeito,
cando frente a frente están dous
demáis "provincianos ·e paletos
a visión c;ia reaJidade global mencausas intrínsecas moito máis
grupos máis ou menos en igualfondas que o simples espectácude merda que non teñen un dutres se busca un escape á tendade de condicións e o individuo
ro".
sión social e a un .pretendido enlo e a sua parafernália, ainda
perde parte da sua conciéncia
que estes funcionan como estiEste compoñente de clase 1rentamento de clase que non
muladores desa violéncia.
existe máis que nunha percep- aparece tamén, en certa maneira
como suxeto individual e asume
como preponderante a da colecOs _distintos intentos dé explición alienada. Esquecen asi aos
alnda que de xeitó distorsionado,
verdadeiros causantes da situatividade. Un antagonismo de grucar eses comport~mentos fallan
no enfrentamento entre certos
po frente a grupo pois prodúcenen canto se dedican a analisar _ hinchas vigueses e coruñeses.
ción , aos verdadeiros nimigos,
se en moi contadas ocasións as
as causas-mediatas da violéncia.
mentres declara~ións, de incitaPara os vigueses, os de A Coruagresións individuais.
ción terrorista como as que fai
É certo que influe a bebida, coña son uns "señoritos" e para os
A violéncia, beR sexa· no dealgun detestábel personaxe vide herculinos os vigueses uns
mo influ~ no comportamento
porte ou nos concertos de r9ck,
gués, teñén surprendente eco
agresivo a fame, a comodidade
"obreiros". Idea, por outra banda,
é un comportamento social con
nunha sociedade normal.
+
das bancadas, o comportamento
amplamente difundida. No último

ii.
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ELECCIÓNS PARA OS
CONSELLOS ESCOLARES
Entre os días 20 e 30 de novenibro, nos centros
non universitarios sostidos con·fondos públicos,
vanse celebra-las eleccións para o consellÓ escolar.
A calidade do ensino e a boa marcha do centro
vai depender das.decisións que tomen os profesores.
persoal non docente, os pais e os alumnos qué
fonnan ¡)arte do con·seno ~scolar.

·-

•

Por iso é moi importante que participes-nestas eleecións. Como candidato ou vorando á persoa que mell0.r
te represente como profesor ou persoal non docente.
Vota por ensiilar. pensá que a calidade do ensino
e a defensa dos teus dereitos como profesor ou persoal. non ·
docCQte van depender en grande.parte de li. Participa e
infónnate-no teu colexio ou instituto.

/~
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·CARTAS
O MOVIMENTO VICINAL EN
COMPOSTELA .
Diría que sodes uns manipuladores e intencións non vos faltan;
pero é qt:Je ademais ncin vos inteirades de nada. Alguén vos falou ao ditado, pero confundístedes todo. Refírome a ANT do 25
de Outubro, no referente ao movi mento viciñal en Compostela.
Seguirei .a vosa orde:
1) A invasión do territorio da
,. AA. VV. do Casco Vello non foi
esgrimida por dez asociacións,
senón por untía, a de Vista Alegre, que se ofereceu a deslindar
o ámbito territori.al, meiante unha
negociación,
negándose
a
AA. VV. do Casco Vello a ·negociar este tema.
2) A Federación non só non se
conformou senón que levaba
tres anos legalizada no rexisto '
pertinente, e xa había máis dun
ano que se celebrara a sua
Asemblea Constituínte, onde se
elexiu Directiva, sendo Mancho
·Prol ratificado para o posto de
Directivo-Coordenador por ampla maioría.
3) O território obxecto de invasión non é o de Vite, senón o da
zona de San Francisco, pertencente á parr.oqwia de San XoánVista Alegre.
4) Os "críticos", como vós lle
chamades non contaban con dez
asociacións. Ainda que asi fose
as votacíóns na Asemblea non
se fundam.el3ltan no número de
as9ciacións, senón de delegados que dependen do volume de
sócios de -cada entidade. Neste
caso a AA.VV. do Casco Vello é
unhá das .ináis pequenas de
Compostela, con algo máis de
sesenta sócios, co cal lle corresponderían segundo o artigo 6 do
Regulamento. Interno da Federación de AA. VV. de Compostela,
cinco representantes, máis os
do,u.s representantes da Xunta
Directiva, que neste caso non
exístian por non estar ainda integrada a asociación coma tal•na
~ Federación.
5) Mancho Prol ·non pertence
ao PSOE, pero si pe_rtenceu ao
BNG durante moitos ano's, sendo expulsado pouco antes de celebrarse a Asamblea da Federación, por non pregarse aos caprichos cfun grupo minoritário da
UPG, non existindo díferéncias
políticas, como este mesmo grupo afirmou (o proceso interno·de
expulsión coñézoo perfeitamente
como ex militante,-ex membro da
Comisión Viciñal e po Consello
Local do BNG). Tampo'uco Carlo.s Abellán (con "b" de burros)
pertence ao PSOE. Por certo,
npn se chama Ana Bernal, se·..J
nón Mar Bernal.
·
·
6) En Compdtela existen
máis de cincuenta AA.VV. Xa á
Federación por aqueta época
pertencian vinteseis , das cales
vintetrés asistin;m á Asemblea da
Federacióºn. Destas, dezaseis
máis parte da AA. VV~ do Casti- .
ñeiriño apoiaron a nova Comisión Executiva e as reformas do
Regulamento Interno, asi como
as resolucións da Asamblea. As
restantes asociacións, nun ·acto
dé "democracia" abandoaron a
Asamblea despois_ de perder as
duas primeiras votacións realizadas.
Das AA. VV. non asistentes

XOSÉ LOÍS
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producírónse adesións posteriores, aceitando os acordos maioritários da Asembléa.
7) Os "críticos" como non estiveron dentro até o remate da
Asemblea, non saben que a asociación á que pertenzo (AA. VV.
·"Monte do Gozo" de San Lázaro)
propuxo a modificación do ·artigo
58 do R.I., con fin de que calquer
membro da Xunta Directiva da
· Federación que se apresentase
nunhas listas eleitorais fose sancionado con catro anos de inabilitación dentro d.a Federación.
Esta proposta foi maioritariamen:
te aceitada, co c~I ninguén pode
ser candidato a cargo público e
membro. dos órganos directivos
da Federación ao mesmo tempo,
incluso no caso de non sair elei ~
to. Rebatidas as vosas falácias
compre explicar o método que
se empregou para expulsar a
Monchor Prol do BNG.
Nun proceso no que só se argúmentou que non era persoá
simpática a certos achegados ao
BNG (hoxe neutras organizacións polítieas), a Mancho Prol
se lle concedeu un prazo de cincq dias para dimitir do cargo de
Directivo-Coordenador da Federación,.posto, no que só se deb~
aos viciños que o elexiron por
ampla maioria, non senda cargo
do BNG, como algun pensa; de
non producirse dita demisión ticaria automaticamente expulsa- /
do do BNG. Esta resolución foi'
tomada nunha Asamblea Local
na que non participaron máis de
vinte miJitantes (a maioria da
UPG -que xa ditara senténcia
sen xuício prévio, nunha cidade
como Compostela onde os militantes da organización sobrepasa~ o centenar). . A maJoria dos
presentes votou a favor desta
solución (disciplina UPG), tan só
algunha persoa tivo a decéncia
de abi3terse e eu e outros dous
compañeiros máis votamos en
contra, esixindo que se abrise un
proceso de investigación no .que
se estudase a actuación de to dos os militantes da organización que traballábamós a nível
/

víciñal (eu incluído), proceso que
/ xa fora pedido por Moncho Prol
- vários meses antes. Esta idea foi
totalmente descartada; á UPG
non lle interesaba-que se investigasen actuacións particulares
dalguns dos seus militantes nen
as razóns reais desta decisión, o
doado foi escollar unha cabeza
de turco, en ví$ta de que, con
bon critério, Moncho Prol non
permitia que a Federación funcionase como correa de transmisión da UPG.
. Polo demais resulta interesante ese calificativo de "criticas"
· para unhas asociacións sen case respaldo viciñal, ou que incluso son rexeitadas as suas Directívas en Asambleas Víciñais, e
que pola contra, asociacións co
moa miñaque cantan co_rgspaldo maioritario do povo e que lle
fari frente ao Concello son acusadas de entregarse ao poder.
Aí está a recente semana ininte- rrunípida de mobilizacións q-ue
mantivemos pára conseguir o
saneamento dunha zona do bairro (ver prensa diária (edición
Santiago) entre os dias 22 ao 31
de outubro), feíto insólito nos últimos tempos no movimento viciñal de Compostela. Quen deu
mobilizado tanta xente durante
tanto tempo, con cortes de tránsito diários en San Lázaro ou .
concéntracións frente a Raxoi?
Quen trouxo ao Concello en vilo
ultimamente, "os críticos"?
Só me resta dicer que Mancho
Pral estivo sempre do noso. lado,
organizando aos viciños, berrando antes que ningl)én as consign'as, sen concesións ao poder.
Se estes son méritos para ser un
vendido ao poder eu tamén o
son.
MANWEL CESAR VILA
(Compostela)

RELACIONS INTERNACIONAIS
E MEIO AMBIÉNTE
Breve comentário-reflexión do
que deron de si . dez sesións de
conferéncias sobre "Relacións

lnternacionais e Meio Ambiente",
dirixidas pola profesora da Faculdade de Económicas e· Empresariais, Maria Garcia Añqn.
O abano de poñentes e ou
conferenéiantes foi sen dúbida
representativo para a temática a
desenvolver, desde o cientifismo,
pro cientifismo .neutral exposto
en vocabulário popular de Gé- .
rard Dorin, (Científico e Administrador Principal da División Económica e M.A. da Dirección Xeral -de M.A. da o.e.o.E., París)
até a acusación de "Hipocondriaquismo" que o Doutor F.M. (léase Felipe Mácias, catedrático de
edafoloxía da Faculdade de
Ciencias Biolóxicas da Universidade de Santiago de Compostela) lles veu, veunos atribuir a todos os ecoloxistas e medio-am bientalistas "non científicos experimentais" deste planeta, pasan do por un paréntese intermédio
moi3!!!PjQ no que eu meteria a
ooos os d~ais poñentes:
O "esperp~ntismo utópico-realista pragmático e sociolóxico",
brillante coma sempre , de Miguel
Cancio.
As "maravillas e maravillosas
predispesicións da Administración Galega, C.O.T.O .P., para co
M.A." padricadas monocorde e
afinadamente ao unísono entre
D. Alberto López Casanueva e
Dona Carmina Nieto.
O LtJns, 29 de Outubro , (terceiro día de conferéncias) teño
que lle dar o primeiro "varapau"
á señora organizadora-moderadora, posto que mediante nota
escrita, corta unha das máis brillantes exposicións de todas as
conferéncias deste "CUMA", pronunciada polo profesor de Direito
Internacional da Facultada de
Dereito da Universidade de Santiago, o Dr. MARTINEZ PUÑAL,
xusto cando comezaba a talar da
~Comisión para a protección do
rio Miño". Segundo explicación
de M. Puñal a nota da moderadora consideraba que ísto non
era de suficiente interese para a
audiéncia, e coa mesma dalle a
palabra ao Sr. González-Ducay,
Xurista do Tribunal de Xustiza da
Comunidade Europea en Luxem burgo , quen nos conta a história
dun Paspallás (Coturnix coturnix)
que matado na terra de Escócia,
(país que permite a sua comercialización porque ali é abundante) e foi exportado a Holanda,
(país que non permite a comercialización desta espécie). Aquí,
en Holanda foí detectado polos
servizos de inspección e control
.de comércio e denunciado o caso aos Tribunais holandeses,
que condenaron ao importador
da "conturnix" con fortes sancións económicas, e este impor. tador recorreu ao Tribunal de
Xustiza da Comunidade Europea
en Luxemburgo.
Vaites, ho! Vaia casualidades!
No preciso intre no que estou a
redactar isto, (21 h.· 13 minutos,
día 13-11-90) acábanme de chamar para comunicarme a triste~ e
· vergoñenta nova de que na lagoas da miña terra acaban de "asa. sinar" dous dos sete · ciñas (Cygnus plor (?)) , que hai uns diás
chegaron ali.
En que Tribunais de Xustizá
vai ser xulgado este caso? ·
Pero "voltando ao rego"; pois
moi ben por ese proceso xudicia-

tário do caso do Paspallás escocés exportadoa Holanda e xulgado en Luxemburgo. Evidentemente, un meio-ambientalista
ten que ter unha visión macroecolóxica, pero para chegar a esa
macroecoloxia ten que partir do
coñecimento de situacións microecolóxicas, (facend.o sinónimo "micro'' de próximo e "macro"
de lonxano). Quer dicer, que non
me parece máis correcto limparlle a "porcallada" da casa doviciño cando a miña própria casa
está de "merda" abarrotada.
Mira, María García Añón , eu
primeiro prefiro saber o que pasa
co rio Miño, ~ logo xa veremos o
que pasa cos "Paspallases" de
Escócia en Holanda.
Dos outros dias de conferéncias destacaria o rigor e a crítica
de Carme García Negro, quen
denunciou a acción embaucadora que os poderes administrativo
(Governo) e económico (Banca),
levaron a cabo para a implantación das indústrias "Alúm ina Alumínio" en San Cibrao, Lugo.
Os restantes poñentes eu incluiríaso no apartado de "sen pena nen glória", inclusive a Xosé
M. Beiras Torrado .
En cap ítulo aparte referir que
os tres representantes da Ex Europa do Leste , lvan Nedev por
Bulgária, Libar Secka pala República Federativa Checa e Eslovaca e Andrzej Malinowski por Polónia, o quefixeron foi entonar
con verdadei,ra angúria_ contínuos "S.O.S. " de salvazon para
a política, economía e sobretodo
indústrias
"anteperestroikas"
dosseus respectivos países. A
súa.perpétua ledaíña foi: "Europa, Europa ora pro nobis"!... Vós
estaredes mal na cuestión meioambiental , máis sabede que en
''Todas partes cocen fabas ".
E xa como remate , un breve
comentário-crítica á organización
en xeral.
Ambientalismo = modismo =
publicitarismo = consumismo, e
consómese , de aí os máis de
500 participantes que asistiron a
este CUMA sobre "Relacións internacionais e Meio Am biente"
(M.A.) e que "consumiron" =
mercaron una papeleta (certificado /diploma) por 2.000 pts . Todo
hai que dicilo, para os que non
quixeran "papeleta" entrada libre.
Pero o triste é que case ninguén se quedou sen "papeleta".
("Buena y barata", que diría o
Mohamé vendedor de alfombras,
"a 2000 peseta la papeleta") .·
Non, señora García Añón, non
se pode especular con isto hoxe
en dia. Ollo , e con todo respeito
Maria, eu ben sei que organizar
isto custa tempo e diñeiro pero
tambén sei que dá Currículum
aos organizadores e_poñentes, e
sobretodo, todo; que a organización dun congreso I conferén.cias
por convénio entre a Universidade de Santiago de Compostela,
Faculdade de Ciéncias Económicas e Empresariales e a COTOP~ Direccién Xeral de Calidade Ambiental e Urbanismo da
Xunta de Galicia, non pode permitir o "botín" de 1 millón de pe. setas (2.000 x 500 = 1.000.000)
aos estudantes de Santiago.
,XOÁN M. S
TAMARÍA CAMEÁN
(Santiago de Compostela)
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A criación da seg~nda Canle da Tva··
parece' ineludíbel
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Coa emisión das·televisións privadas_·disininue
a porcentaxe de gal~go ~Q. pantalla

nión celebrada recentemente·os titiriteiros/as galegos/as decidiron
agruparse nunhá organización "co.
fin de defender os seus intereses e
apresentar alternativas ·que permitan dignificar e manter esta arte de
tan longa tradición".

-o grupo recén criado está tramitando o se·u ingres.o na UNIMA
(Unión Internacional de Marionetistas ).
Na mesma reunión criticouse
duramente a polític~ da Consellaria de Cultura, "se ben esta nefasta
política afecta a todo o mundo do
espectáculo, a situación dos grupos
de·títeres é máis grave, pois si-ste- ·
maticani.ente vense· discriminando
a este coleétivo, como se pode
comprobár no reparto de subven- ·
cións, falta de- circuitos de . actqa- .
cións, marxinación nas programacións culiurais, t?tc ... "
+

• XAN CARBALLA

Co funcionaniento, ainda
limitado territorialmente,
das novas cadeas privadas
de televisión, a
porcentaxe de horas
emitidas en galega do
total en pantalla baixa
significativamente. A
necesi darle de pór en
marcha a egunda cadea
da TVG e realizar unha
pt>lítica de maior galeguización das estatais
na Galiza, apreséntanse
como tareas de gran
importáncia para os
próximos meses no
carniño da normalización
lingüística.
Desde fins de Outubro vense nas
áreas imediatas de Vigo e A Coruña as tres canles privadas de t v.
(Antena-3 , Tele-5 e Canal Plus),
emitindo todas elas, na su·a totalidade en castellano·. Ainda que cando os proxectos se estaban a discutir Canal Plus e Antena-3 manifestaron a sua intención de emitir parte da programación territorial á
que están abrigado por lei, en galega, todo' parece indicar que poda
quedar en intención . A i en Cata1uña ó Antena-3 realiza média
hora da ua programación de de
Barcelona e faino en ca tellano.
Seguindo o critério de rendabili dade un proxecto de inclu ión do
galego ó pod ria er viábel de de
o moment que e ubra o 70- 0%
do territóri galego. A Leí vix enre
bre TV privada n n fai coincidir
a chamada "area territoriai "
coa autonomia , polo que a lexi la ión da TV non vincula, ne formalmente en canto ao idioma, á
cadea privada . O 28 de Outubro
do 1987 o PSG-EG apre entara
unha propo ición non de lei ao re p ito advertindo obre e tes pormeoore : "a Lei de Televi ión privada non garante que as zonas territoriais de difu ión limitada se
circunscriban ás Comunidades Autónomas, cando estas teñen unha
língua diferenciada. A língua e a
culturá galegas poden quedar sometidas a unha insoportábel marxinación, con cinco canles (duas
públicas e tres·privadas) emitindo
en castelán, mentres só a canle pública autonómica emitiría en galego".
-

•Criase o Grémio de· Titiriteiros Galegos.. N un~a reu-

• Homenaxe en Sobredo.
Como xa ven senda habitu<ft.. nestes
anos as Comunidad~s 'de Montes, .
Asociacións de Viciños e diversas
organizacións agrárias yeñen realizando unha homenaxe ali onde es- ·
tá erixido o inoñumento aos Márti-res de Sobredo, lªbregos mortos
no 1922 Ha represión _do m~vimen
to agrarista. ·
No encontro deste ano intervirán
Francisco Carballo e Elíseo Alonso e a seguir do parlam~ntó e a
· oferta floral, ·na Carballeira de San
Xosé haberá un magosto de confi:aternida,.de.
+
En Euskadi e Cataluña as autonomias xa puxeron en marcha a segunda canle

opinión de Xosé Manuel Sarille,
presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, "é xa urxente
pór en marcha a segunda canle da
TVG e conseguir que as cadeas
públicas galegas sexan emisoras
competitivas,. que é a maneira de
obrigar a galeguizar os médios.
Igual que se debe facer criando as
emisoras de Onda Média e Curta
da Rádio Galega".

De equilíbrio en Cataluña
Segundo Miquel Reniu, director
xeral de Política Lingüística da
Generalitat, ' a situación desequili-.
brou e porque antes de. que as privada emití en a situación estaba
equilibrada en horas de emisión.
Emiten hoxe en catalán máis de 90
horas semanais TV-3, 60 horas o
Canal 33, 40 horas TVE-2 e 4
TVE-1. Agora cámbia a situación.
A acitude das privadas nas nosas
conversas con elas non ten sido
negativa, pero preocúpame que se ·
teña só en copta o aspecto da captación de púbico a conta da calidade, que se faga populismo por riba
de todo. Nós coic;lámos que deben
sumarse ao proceso de normalización lingüística e as desconexións
para emitir en Gatalán .serian ben vidas e contarian.co noso apoio. Coido que xa hai uh espácio c&municacional próprio .en catalán, que
demanda emisións na língua própri a do noso tei;ritório, e asi o
constatamos nas cuotas de_audiéncia e de pub1,icidade· en catalán".

dos afOntecimento~ deportiv_o s
compartidos con todo o eStado locutados no ·idioma de Cataluña e
mesmo en debates como "Através
del espejo" convida a distintas persoas para o debate no -circuito ·do
principado.

Os desexos costan cartas .
Manuel Regueiro Tenreiro, director de Política Lingüística da Xunta, define a política do seu departamento en relación á televisión,explicando o mangado de iniciativas
que teñen en marcha, "ternos todópreparado-¡:iara o que sexa formación de xomalistas no coñecimento do galegoincluiñdo cursos de
dicción. Participamos na preparación de programas de rádio e TV,
como os actualmente en antena
Cousas da .língua, ou Irnos ató, e
outros que pasaríamos oferecer ta-·
mén por se lles interesan ás cadeas
privadas, nas que até agora topamos receptfvidade. Gostarianos
que se criara .outra cadea en galego, e seria importante desde o pon:to de vista da normaliza~ión , pois
désde que se_criou a TV e~ Rádio
galegas o proceso de normaizaci.ón
ten avanzado mo@imo. Mesmo
cando Radio 4 empezou a emitir
todo en galego gañou oúvintes. ~e
ro os desexos costan cartos".

ten que primar é que hai que harmonizar globalidade con territorialidade. Aqui hai unha estratéxia de
empresa, e Antena-3, por exemplo,
ten unha importante presénc.ia galega encabezada por Santiago Rey
e La Voz de Galicia que conseguiu
a participación económica dun importante número de empresas gale.gas. Deberan estar interesadas en
acercarse á povo'ación para a Q'!e
emiten. Sobretodo porque a cuota
de publicidade é limitada e coido que só duas das trés oprivadas
, conseguirán sair adiante".

Novas canles e
TV portuguesa

. --Xornadas Literárias' en
Cambados.Diversos grupos de
teatro galegos están presentes estes
días nas Xomadas Literárias qHe ·
se están celebrando no. centro de
FP Os · Caeiros de Cambados. Faba na Ola, Teatro de Nigures., Ar.tello, Teatro do Morcego, son al~
guns dos participantes.
•

é . Debate sobre a Reforma
Educativa. Organizada por Nova·Escola Galega celébrase o sábado 24 unhas xomadas nas qué se ·
debaterá o novo marco curricular
deseñado pota LOXSE. Desenvolveranse paralelamente dous seminários sobre educación infantil e
educ~ción primária.

A p0sibilidade de abrir novas canles de TV en galega. depende éxclusivamente da vontade política e
das posibilidades orzam_entárias,
dous aspectos estreitamente vincu. lados. A responsabilidade é tanto
da Xúnta como do Governo central. Se a. primeira é quen de criar
unba nova cante (TVG-2) o se..gundo· pode pór en marcha unha
terceira emisora e galego. Na etapa
Vázq'uez Portomeñe ·
_d e Pilar Miró asi se prometera para
Cataluña, o que motivou unha ini•Cara ao 93. Nunha reunión
ciativa de Camilo Nogueira, ten· entre o conselleiro de Relacións
tando aproveitar a ' situación en
Institucionais, Vázquez Port~meñe
atención. a·Gal iza. Pero hen aquela
e o alcalde compostelán Xerardo
· _proposta de Miró, nen a de No- ·
gueira foron adiante, e hoxe nori se - Estévez, formalizároQse unha série
Segundo o. anterior director xede acordos referidos aos . investivolve falar dela.
·
ra1 de Meios de Comunicación,
mentos en infraestruturas e sobre ~
Manuel Gens, "unha vez que ReteNo mesmo terre~ da diversificacoordenación .
visión complete a rede de ~inisión
Ó agoiro da proposta nacionalis· · Portomeñe anunciou para Deción da oferta audiovisual, o denada impediria unha programación ·
ta vai camiño de ser unha realidacembro
a apresentaeión dos logotip.utado_
nacio·
n
alista
veu
como
o
·
diferenciada, pero iso vai depender
.Entre os dados a ter en conta no
de incontrnvertíbel. Se xa entón se ·
pos para o Ano Santo 1993, dos
Parlamento asumía unha moción
da presión dos axeiltes sociais'·'.
advertia sobre a necesidade d·e
caso catalán' está o inquérito que
que está encarr~gada luis Carba·Para Gens-, que ere viábel mesmo· - . que instaba ~o Governo da Xunta a"
daba unba' porcentaxe de povoaconvertir a Lei estatal nunha Lei
llo Pub.licidade.
'.'instrumentar
medidas
para
a
rede:Bases- a desenvolver pelos par-.
ción que· ~oñecia o catalán do . através de satélites de difusión diO conselleiro lembrou que se escepción
na
Galiza
das
duas
canles
90,3% no 1986 e a atitude, afina]
lamentos autónomos ao abeiro do
recta chegar con facpidade
tá prepaando un estatuto especial ·
da
TV
portuguesa
(7-7-1.989)
no
artigo 34 do noso Estatuto, que de- · inducida politicarnente, . a TVE-2
100% dos lugares. dó país con. cal=pará o ano 93 que.poderia ser parte
· contexto do pluralismo informati. termina a co'mpeténcia galega no
quer sinal de comunicación, arite a
que dentro de 40 horas semanais;
.dun gran plan galego sobre o Cavo
europeu".
Desde
entón
nada
se
mellora lexisl'ativa e na execución
chegada do 93 hai que facer unha
dá moitas das longametraxes do•
soubo,.
+ - miño de Santiago.
en matéria de -televisión, hoxe en
política máis agresiva.";\ idea que
bladas ao cata~án, unha gran .parte
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AS BALEAS NO OCÉANO DE CUNQUEIRO
A. LÓPEZ

Buscando referéncias · n'a literatura
sobre baleas e golfiños din ·con
Fábulas y ' leyendas de la mar, de ·
A. Cunqueiro. No libro, recopilación dunha série ~e artigos que tratan do rñar e do seu universo, teñen ·destacada preséncia os seres
initolóxicos e as suas lendas acuá. tic as. E moitas das veces, difícil mente ·se pode separar a fantasia da
realidade.
.
Ao longo da obra fai moitas alu- ·
sións ás baleas e apreséntanolas de
dous xeitos diferentes. Por unha
banda como Leviatán, a ·reencamac ión do mal. Esta é unha visión
fantástica e maniqueista ·na que se
viu ·implicado tan nobre animal, de
aí que Cunqueiro -analise unha ·a '.
unha as características que q mitoloxia atribue á máxima balea, ao
maligno que .devorou temporalmente a Xonás. O autor descobre
algo singular que afirma a sua ·suspe ita de que
balea non é
Leviatán, descobre qúe este era
mudo. 'Neste ponto volve os oilos á
natureza para corroborar como esa
descrkión está- moi lonxe do . xigante cetáceo, recorre aos estudos
que· daquela realizaba equipa qe
Cousteau e maravíllase ·cos fermo- ·
. sos concerros que no auditório mariñ9 oferecen as baleas, pero non
para todos, sehón só para aqueles
ouvidos limpos que ·as queren sentir. Cunquei~o logo de desbotar a
posibilidade de que a bal~a fose .
Leviatán, segue a buscar sobre as
ondas ao monstro do mito ·hebreu
até que dá con el, xiganté, suxo e
co bafo putrefato, babexante, tal e
como a. mitoloxia o descrebe, destrutivo e ~do, polo cal prevé aos
mariñeiros ·ctesre xeito" "Agora deben saber que hai un monstro, un-

iº e agradecido'' oposta á visión de

a

a

·

.

ha en·orme ·besta ifnprevisíbel, que
se chama o petroleiro .. :" A moderna besta de líquido mortal no seu
.ventre, que por desgráda, na
Gahza, ben se -coñece.
Logo . da mítica _história do
Leviatán, -Don Alvaro danos outra·
visión da balea, unha perspectiva
máis real quizá e máis achegada. ao ·
sentir dos antigos mariñeiros, que
descoñecedores da lenda de
Leviatán non temían á balea . .De
seguro que neste aspecto inflüiu

moito a amizade do autor con
Cotarelo Valledor e Lence-Santar,
que foron estudosos da indústria
baleeira na antiguedade.
Cunqueiro fai navegar os primeirns povos mediterráneos que
puxeron a sua proa no Cantábrico,
entre baleas e cachalotes, apresentando á balea na misa de don
Henrique de Aragón, · como se de
algo normal se tratase. Ensínanos
como noutras culturas europeas os
homes e as baleas mantiñan un

cordial diálogo, ºl:l estas achegábanse ás praias·para lamentar e das
suas desgrácias, como se recolle na
lenda de San Gonzalo, alá en terras
luguesas.
Móstranola pois, como un ser da
natureza, que era observado sen temor desde as atalaias e mesmo
cazado por valentes homes , que
cun bote e pouco máis , vencían cos
seus brazos a forza dun animal de
decenas de toneladas.
Esta visión de animal beneficio-

NOVA GALICIA EDICIÓNS
COMUNICA
aos _seus leitores ·e público en xeral
que _a edición e venda da .COLECCION FACSIMILAR DO_PERIODICO _"A NOSA T~RRA" (desde
1916 a 1936) e da que. se publicará prqximamente
(desde 1939 a 1974) por is~a editorial, non· teñen
nengun tipÓ ·?e vencello comercial con PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A., editora do
periódico A NOSA TERRA, actualm~nte en circula. ción, facét?-doo saber a,prol de atallar .erradas condusións. que d~ coiricidéncia d.o nome poderan ser~n .
deducidas, asi como posíbeis argumertacións de
·ve-nda, dentro ·das distintas canles de comerciáliza~
ción, nas que poi~an, solermina,mente; facerse
valer intereses .com~rciais o'u -suposto patrodnio'. da
devandita PROMOCIÓNS-CULTURAIS GALE~
GAS S.A.

r.

maligno, aparece tamén nas
Cantigas de Santa Maria, onde se
abenzoa o varamento dunha balea
que vai dar de comer ao povo de
Laredo ou no libro de Buen Amor,
onde a balea axuda a Dona
Coaresma a vencer a Don Carnal.
No caso dos golfiños Cunqueiro
oferécenos unha ampla visión da
mitoloxia que ao seu redor se foi
criando, desde a antiga Grécia, onde foron cabalgadura de Arión para fuxir dos ladróns, na sua v iaxe a
Corinto.
Os povos mediterráneos sentiron
unha grande admiración por eles,
xa porque eran moi veloces nadando, xa polos eu xogo ou polo
mistério do seu falar, que até hoxe
ainda non foi desvelado; a cerca
di to, o autor pregúnta e con grácia: E coitareino algunha vez a un
en ato golflño na ONU?
Vemos pois como Cunqueiro
no dá unha dobre vi ión de tes
animai , por unha banda mítica, á
que tanta vece recorre o mundo
fantá rico do autor, e por outra
banda a faceta natural , que re ponde a un ob ervador minucio o e intere ado no coñecimento dos ere
vivo ne te ca o admirador do traballo de Co teau que tanto aportou
na divulgación da vida destes eres
e de todo o mar en xeral.
Finalmente nun momento dado,
· o autor relata unha lenda viquinga
que conta como un adiviño i landé , aia ao mar para e coitar á
balea falar do de tino do mµndo.
Debemo lamentar que o exemplo
do adiviño non fora eguido ao
longo da hi tória porque o dia no
que e calen as balea o mundo
•
quizá quede en destino.
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.O índice abordaao na esculca de
lixeiro cheiro á paródia, á auto-padesvelár o pensamento galego é
ródia dun xenero onde todo semetan amplo como provisório. En tres.
lla unha espécie de saldo de contas
grandes.capítulos cronolóxicos van
pendente ou un exorcismo particuaparecendo introducións e ponénlar do realizador -e tamén de moi.tos de nós- cos se1,1s horrores infancias. Para a Idade Antiga e Meia o"s
tís. No pon.to nuclear de todo o
traballos son escasos. Aqui está a
asunto,. respiramos;. sen dlíbida, a
maior caréncia desta obra de iniciación. Asi quedan escasamente
preséncia dunha mitofoxia: a do cine. de terror e a dos mónstruos ao
iluminados os pasos de forrnacióIJ.
por maior que nos anos trinta a
da Galiza e do seu período mái_s
autocentrado e menos ·dependente.
Universal botou desde as sás escuAutores como Etheriae Prisciliano,
ras aos fuciños de toda unha xeneración que, de seguida, deixounos
fannos lembrar a P. Orosio ou ldáa todos a:sua herdanza. Porque esa
cio do Límia;-máis representativos
· pequena escolma, esa pequena re- .
daquel horto. Para o medievo só
hai estucíos moi sérios sobre os xocapitulación que r atopamos en
grares e os cancioneiros; quedan
"D.árkam", albiscámola xa desde
por ver os escritos "cultos" e obras
a presentación do filme, cando o
de tanta cobertura temática como - planeta terra aparece nos créditos
as de Alvaro Pais (s. XIV).
amosando toda a colección de diversas presentacións que a marca
Jgual desproporción na Idade :
Moderna. Case todo incide nos
Universal foi ensinando desde a
sua fundación, alá polo ano 1915.
ilustrados deixando fora aos aut<;>Éstamos hÓ seu 7S cabodano e a
res do XVI e do XVII:. Gándara,
produtora quixo deixar constáncia
Tomás de Lemos etc. que son as
co filme do moito que o xéneró lle .
probas da pugna da intelligenztia
debe. En "Darkman" adiviñamos
galega contra a asfmilación, non
moitos heroes-do espanto: Franpoden ser descoidados.
·
kenstein por riba de todos; pero taMáis perspicácia ,e multiplicidamén outros. A "Pantasma da Opede pódese observar nos ss. XIX e
ra", a "Moplia", o malvado "ZaXX, especialmente no XX. Aquí a
rof', "Quasimodo", Jeckyll e Hycolección é basta; están alguns
de... Algunhas patentes da Univerque, parece; non tén por ·que estar;
sal, outrós de procedéncia diversa.
falta un que outro. Da actualid~de
Pero todos mitos enteiros ou a cado pensamento galego, concretachiños que formarán e acompañamente do estritamente filosófico;
rán para sempre os nosos soños, a
non hai case nada ... Non é cuestión
nosa memória e, xa que logo, as
ele nominar os-que máis tén publinosas vidas. ·
,
•
cado;-están na mente de calquer.
C.X.L.P.
Por ·todo isto quédalle unha importante tarefa a Aula Castelao;
elaborar unha grella da mentalidade cronolóxica e actual, e un listado ponderado dos autores a ter a
man. A urxéncia maior está na
atención á Idade Meia e á actualidade e un tanto ao des:urso de pen- .
sadores que abordaron a realidade
dependente da Galiza desde o s.
xvn, rum proceso de profundación e sistematización que ten hoxe parametros constatábéis.
O Pensamento galego na História e o primeiro paso na cala sobre as mentalidades e a ideoloxia
dos galegos. Antropólogos, historiadores, filósofos, políticos,. etc.,
forman un amplo-abano de sismógrafos nos que repercute a vibración dun povo, dun país cunha vida digna de respeito e dedicación.

No seu limiar á novela Quando o
sol arde na noite(l ), de Joel R.
Gómez, J. Marínhas del Valle escreve: "Fonnan·rodos (os narradores gal egos) como as mo~as de coro umha revista musical, escolhidas de acordo com um mesmo padrom no qua! pode integrar-se e levantar a perna e Juzir peituga o
meu amigo Joe1 sem estropiar o
renque de nivelada e tatura". Quer
dicer, dentro da narra ti va galegá
actual , o novo autor que agora éno apre entado , e tá ao me mo
nível do xa publicados. Talvez.
A novela narra o eventos dumha parella que viven xuntos, durante uns anos, en Santiago. El e ruda
hi tória e ela maxi tério, O narrador, amigo de ambos, vai introduc indo-nos na história comun indo
para atrás e para adiante. Ela coñeA pontevedresa Semana de Rlosofla é xa referente do pensamento galego
cera mozo e morreu nun accidente
de auto. El, amigo de máis vello
do narrador; e, tamén, o mecanisdo narrador, tiña noiva na cidade
mo de consolación próprio do fonatal e logo de chegar a Compostelleti n do século XX -mecanismo
la coñécea a ela. E foron, ao cabo
usado na actual literatura de masas
do tempo, viver en comun. A coue no meios de comunicación que
a acabará en que ela é abandonaveiculan a· ideoloxia dominanteda por el (abandono previsível poque consistia e ·consiste nunha relos comentários que fai o narrador
solución imediata e consoladora
da conduta del). Ela, despois do
dos conflitos suscitados. Aqui,
abandono, intenta suicidar- e. El é
dentro dunha orde roáis ou menos
un cínico; cinismo que o narrador
de esquerda, todo acaba ben. E
nunca suspeitara. El un día toma
acaba ben porque os personaxes
onde ela (que o acolle) para pasar
dispostos polo narrador, estaban
a noite e á mañá seguinte dar-lle a
preparados para tomar o "recto capatada. E despbis casa coa antiga
miño", só faltaba que alguén lles
Ponéncias da Semana
e empre noiva da cidade natal.
dera un empuxonciño para que foEla coñece outro home que a vai
de
Filosofia
en pola canle necesária; empuso egando ao pouco . El comeza
xonciño que lle dá e canle que lles
a dar cla e e un dia urprende á
coloca o narrador após dos divermuller con outro home; ere na
sos "tropezos".
de culpa dela. Pouco tempo de A Aula Castelao de Filosofía (PonPor outra parte, quizá teña razón
poi , torna encontrar-la co me mo
tevedra-Santiago) conseguiu, desMarinhas ·del Valle e non de entoe
elemento; elemento que lle dá unpois de grandes esforzos, publicar
a pre ente do coro xeral da narratiFRANCISCO CARBALLO
ha ova, e fai o amor coa ua muas ponéncias e comunicacións da
va galega, mai o que si desentoa é
ller mentre el e tá no chao, de Semana de Filosofia sobre o penque o narrador contradi nunha par(1) Barreiro, XL (coordenador) O Pensafeíto, derrengado. Divórcia- e.
samento galego (1 ).
te o que di noutra. Na pax. 47 lemento galego na História, Universidade de
Torna onde ela, quer dormir quenEsta colección, de aportacións
e: "A vida ca eira e mái ben reSantiago de Compostela, 1990, pp. 410 .•
te. Ela de precia-o. Ela ca a. El,
moi -desiguais en todo, contido,
colhida que levava en Santiago era
unha noite, conta-lle ao narrador a
método e extensión, ven encher un
para que non o v issem os que puua alvación a meio dunha dona;
baleiro sentido e provocar os difede sem ir com o conto á sua amada
e que e vai a Suiza, a intentar que
rentes campos da investigació~ paverdadeira". Nas páxinas 68-69 ditomen canto mái emigrado mera lograr unha história do pensae que a saídas nocturnas chegaDarkman
llor.
mento pasado e presente dos galeban até altas horas, polo que a vida
E te é, reducido, o argumento.
gos.
Unha
história
quer
dicer
un
ca eira era menos e polo que non
Argumento nada interesante, en
resultado estruturado da mentalidadebe estrañar que a amada verdaprincipio. Como, por exemplo,
de e da ideoloxia xeralizadas e tadeira oubese do seu lío de SantiaMadame Bovary na sua tres
go. Os diálogos tamén están a altu- , mén dos seixos erráticos imposícuartas partes. Tanto a novela franbeis de situar no contexto comun.
ra ~a narrativa galega actual, da
cesa como a galega -diga-se que
X.L.Barreiro, no nome do grupo
maioria: son literários, no mal sen!'lláis a galega- teñen en si unha
"Soán", ,explica no limiar as difitido da palavra, a máis non dar.
anédota corientelladiana. O que
culdades deste proxecto e trae unE, como a maioria dos · narradoacontece é que Flaubert'non puido
ha referéncia convincente de E.
res galegos, o autor da presente nocoñecer á Tellado e Joel R. Gómez
Ghost
Louren~o:
~ Darkman
vela, en vez de ir directo ao gr-ao,
si. O que interesa na novela do
"Fragmentos existentes e'les
anda con arrodeos, lean-se senón
francés non é o argumento. Na do
mesmos num espa~o de comuniliñas como estas: "O seu comporesctitor galego ten unha importanca~ao fragmentada, ~ mercé de um
tamento nom ocultava que dezidicia decisiva, ao cabo é unha novela
O ú Itimo éxico-g_o ,cine yankee,
tipo de existéncia quase clandesti"As mil caras da . venganza" é coran fazer-lhe taso.á ideias clássicas
de tese. Pelas inducións do narraGhost -sen tradución para asegurar
.
na
(submersos
pelas
toneladas
de
ma
un
soño
do-pasado,
é
coma
se
o
·
dos filósofos hedonistas. Algo que
dor, que a cada momento está a ex- . na Antia contrastava com o estoiao espectador a orixe _do enxendro;
urna infonna~ao internacional em
espácio da nosa boliña máxica parplicar unha ou outra conduta. Ela
noutro caso poderíase pensar que
grande
parte
sobrevalorizada),
e
ticular
fose
invadido
pelas
nosas
cismo, em parte provocado pola
supera o intento de suicídio, e é
mais tristemente ainda menosprepantasmas máis queridas, obriga- . estamos ante una fita marciana- esstta educa~om, da sua prirrieirá re. tréase en España. A história ten o
que non sabemos absolutamente
·zada sem leitura produtiva, pelo
das todos elas a meter medo, a prola~om", etc.
s'uficiente "encanto" para asegurar .
nada da vida nen da morte. El é un
simples facto de serem nossos".
vocar .espanto. Medo? ... Quero ·diTen razón o prologuista, este naruin, fácil de entender, "a sua
o resultado do produto: un home é
Asi ve E. Louren~o a situación culcer risas; agarimosa, ritual, case .lirrador non desentoa no coro aa nacrueldade sen límites non enconasasiñacjo cando descobre un protural de Portugal, e a da Galiza sotúrxica, e nostálxicá ... Pero risa.rrativa galega actual: na. maiorfa
. trava barreiras". O butro é un santo
blema cunha empresa. Logo a panfre de caracte_rísticas non mellores .
Na película de Sam Rami. que veu
das novelas ·galegas non existen
comprensivo, o pai del era republitasma do home viaX:a á terra para
premiado o seu traba11o no último
problemas que non se poidan solu· Ramón Regueira aborda o tema
protexer
a sua noiva do asásiño .
cano e foi perseguido, e a sua fa-:
.
encentro
co
terror
en
Sitges,
acopacionar levando aos personaxes poda filosofía e da filosofía galega.
mília, xa se sabe, marca muito.
Coma a pantasma non pode falar
mos, en primeiro lugar, malos aclo. recto· camiño, evitand probleConsegue oferecer un marco operacon ela, vai 'cunha medium que é a
tores, ou quizais bons actores que
Pero o- que máis chama a aténmas maiores (como se fai 'aqui co
tivo que "perr11ita traballar no camresponsábel do_"happy end" da fi·
fan
caricaturas
dos
seus.
persona- ción' do leitor (sobretodo do leitor
suicídio do Dositeu, que fai-alvispo dese saber". Tal programa é,, pen- ,
ta. Se o argumento non ten pés nen
xes. Despois, efectos especiais; codestes últimos anos do século XX)
car que algo anda mal, mais o naso, un dos logros máis ~nteresantes
cabeza,
a película é ainda pior. O ·
ma
sempre
solventes,
surprendené que o entorno dos personaxes
rrador cala, ou non se atreve). •
da Aula Castelao e este libro abre o
éxito nos USA é comprensíbel a
. .
XGG
tes e case familiares. No meio un
non existe.. a pesar das proclamas
camiño para longos·traxectos.

pensamento
galego.na
história

Todos están
presentes

Idiotismo
metafísico

.. .
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opostos xeometricamente en forma
de liñas e volumes · .os cabaleiros
teutóns e os exércitos rusos e onde
non · hai un épica de espectacularidade, quédando reducido todo ao
xogo das espadas contra os escudos). "Alexaridr Nevski" reflexa as
preocupacións de Eisentein polo
sonido e a cor. No primeiro dos casos esta preocupación levouno a
colaborar estreitamente con Sergei
Prokofiev na elaboración da música que actua aqui como uñ elemento de contraponto dramático que
extende e complementa con exacti- ·
tude, plano a plano, secuéncia a se- ·
·cuéncia, a expresividade formal e
ideolóxica do discurso global do
filme. Neste sentido, Eisenstein, en
colaboración ·do grande músico soviético, afonda xenialmente na
asociación entre o movemento musical e o movemento visual do filme, facendo que cada composición
plástica teña no seu itinerário de liñas e formas o seu corre~pondente
no plano musical.
•

vista da última política exterior de. se país, pero non a estrea e as cantidades de diñeiro gastada~ na pu. blicidade nesta pequena colónia.
Se a película é un éxito é a proba
de· que o idiotismo está extendido
. no país. Nese caso sería mellor que
moitos dos siquiatras que están no
páro ·na Arxentiná, vlñeran cedo a
montar consultórios .para sicoanali•
sar á povoación.
CARLOS AMARO

!NE EN

....

r.v.

Catro.obras
mes tras
Kagemusha

.

O siléncio de Bergman, a intermiténcia reiterativa ·de Fellini, a ancianidade de Wilder e a incógnita
permanente de Antonioni, convirteu a Akiro Kurósawa no derradeiro dos grandes mestres en activo.
Nado no 1910, Kurosawa representa a ponte májs s.alientábel entre o cine dos grandes mestres nipóns (Mizoguchi, Ozu) e homes
Kagemusha. A película· con maior orzamento do Xapón e lamen a mellor aceptada popularmente.
como Oshima e T~rayama. Deixando a parte os seus tráballos dos
mao como xa aliamos en "A foldade de pontos de ·vista desde os
precisión no guión e dire'Ción . de
anos 50 e 60, ainda que fose.só coa
ga", "Potemkim" ou "Outubro" coque os espectadores ollan as vidas
actores . .Nel atopamos a quintaesua filmografia dos últimos 20
séncia das eleves do cine do seu
das criaturas do filme) fan de "All
mo un cineasta que dá resposta ás
anos ("Dersu Uzala" ou "Ran", por
· demandas políticas do momento.
autor e a plasmación das suas obabout Eve" unha obra de obrigada
citar só dous tftulo.s), teria un lugar
visión polo afeizoado.
·
sesións, Sen dúbida a sua mellor
Fiel a estes compromisos moi:ven1
de ouro na história do cine. "Kagecellados á ·realidade política do seu
película,· "Eva esp ida", desfai, comusha" debe o seu p~o aos des- .
West Side Story
país, o primeiro a destacar en
mo xa ·ollamos hai pouco río pase
veos de George Lucas e F. Coppotelevis_ivo de "Slenth" ("A pega"Neski" é a exaltación dos herois
fa que convenceron á Fox para
da"), a acusación de teatralidade
individuais rachando asi os protaNecesitáronse seis meses de rodaque, avalando a empresa, propiciagonismos colectivos prévios, (agás
xe e máis de 35 decorados reconsque se ten feíto contrá o autor de
ra que Toho xaponesa dera os caren "Ó vello e o novo"); logo o es"Cleopatra". Certamente o seu c:;ine
truidos segundo diversas zonas ur. tos (9 millóns de dólares do 1978)
é de texto, pero este non -se aprepíritu nacionalista que invade o filbanas, precisouse dunha partitura
-para emprender a reconstrución do
senta como oposición ao cinematomusical excepcional (Bernstein),
me·e que resposta _ás urxéncias hismaraviJ.loso fresco histórico sobre
gráfico, senón como complemento
tóricas da sociedade soviética e, en
dun esforzo coreográfico na mellor
o Xapón medieval.
.
necesário onde poder situar comterceiró lugar, a monumentalidade
tradición do xénero (Jerome Rob.Gañadora da Palma de Ouro no
bate dialéctico que Mankiewicz esépica xa citada máis arriba. Este
bins ), dun investimento de 5 miFestival de Cannes do 1981, "Katabelece sempre entre a "ficción" e
trinómio, lonxe de ter un mero inllóns de dólares do 1960 (Robert
gemusha" é en primeiro lugar un . a "realidade". Primeira clave.
Wise) para levar ás pantallas un
ventariado exterior de manual ci· exemplo paradigmático de referénEn ;egt..indo Íugar a caracterizamusical que, adaptando ao cine o
nematográfico, ten unha leitura
cias culturais, non só literárias seción de dous elementos ou suxeitos
mito de "Romeo e Julieta", fora esmáis pontual que o emparenta cun: nón tainén cinematográficas .. Certreado no 1957 no.s cenários. de
tipos que plantexan conflitos bmáha visión da história do filme cotamente no fi1me atopamos desde
rios e que provocan antagonismos
Wintergarten de New York. Apesar
mo _re.flexo da dialéctica do preseno universo de Dostojevsky ao de
·e relación.s de poder. En "Eva", por
da crítica que se lle pode facer por
te. O xefe máximo, carismático,
Shakespeare pasando polo mundo
exemplo, este antagonismo q\le,
utilizar as voces dos protagonistas
que transporta a unidade, é Nevski,
. cinematográfico dos grandes mespor unha parte participa tamén do . nas cancións, o certo é que "West
pero tamén Stalin; o patrioti mo
. tres soviéticos (Eisenstein) ou da
xogo da ficción (da mentira) e da · Side Story" continua maxistralnacionalista ruso que loita contra
.estétiCa dos xovens realizadores
realidade, ven representado por unmente a tradición ,gloriosa dos muos invasores dos Cabaleiros Teutónorteamericanos (Lucas ou Coppoha banda .por Margo Channing,
nicos é un trasunto do patriotismo
. sicais de Berkeley e do- sen~ido do
la). Todas estas circunstáncias, supersoaxe solitário, isolado dos desoviético e a sua necesidade de deespectáculo de Ziergfeld tal como
madas á abraiante posta en cena, á
mais e habitante dun tempo morto
o tiña elaborado os gr~ndes mes- . fensa contra o nazismo na Europa
denotación expresiva dos decora(como o Andrew Wybe de
(o filme non é alleo ás teses da
tres do xénero: Minnelli, Kelly ou
dos, á precisión dramática nos mo"Slenth") e, por outra, por Eve -Ha- . Boñen.-Pero-tarnen é certo que, se
Frente Popular de Dimitrov e o
, vementos de masas (a secuéncia fi~
rrington, a sua antagonista, ambipor unha ·banda prolonga con xe- Komintern) e, finalmente ,' a eponal da batal'la é excep.cional e nela
ciosa e falsa (de novo ficción), que
peia monumental, por outra banda
nial continuidade un xénero e un
· albiscamos desde o mundo bresso· pretende ocupar o seu posto (como
típica das novelas de cabalerias,
estilo de facer cine, tamén non é
niano de "Laqcelpt du Lac'" ata o
o Milo Tun'd le de "Slenth")..' Semenos certo que "West Side Story" . permítelle a Eisentein levar adiante
universo eisensteniano de "Nevsgunda clave.
as· suas forrnulacións estéticas sosinala o comezo ineyitábel do seu
ki" ou de Welles de "Badaladas a
bre os volumes e as formas, formuesgotamento e decrepitude.
En terceiro 1ugar, a aparición
meianoite") e ao xogo simbólico
lacións que van íntimamente vendun terceiro suxeito dramático que
'da mestura de córes e a dinámiea
celladas ao · seu conceito de "cine
desempeña o "r.ol" de fio conducAlexaiidr
N
evski
sensor.ial ¡::riada pola altemáncia de
tQtal" no que os feítos (ideolóxi_.
tor desa combinación entre o real e
-zonas interioristas con outras de
~os) e as formas que os expresan
a ficción, entre o "xogo" e o ."teaTras .o periplo mexicano e as acu'c arácter épico, convirten a "Kageestán suxeitos a unha estrutura ortral". É un indivíduo necesário que
sacións do PCUS contta "A pradamusha" nun discurso expresivo
gánica e interdisciplinar milimetricataliza a acdón e o periplo viral
ria de Bezhin", Eisenstein comeza,
único e de extraordinária. calidad.e
na primavera do .1938, a rodaxe 'de
camente calculada.
dos protagonistas e que se atopa
onde a interpretación sicoanalítica
"Alexandr Neyski", película que
Como sempre en Eisenstein, o
implicado no desenrolo dramático
do tema "do doble'', do "sosias'',
do discurso ou prefire observalo
marca unha infle'xión na sua carreixo.go simbólico e matefórico de fimestúrase coa reflexión poética e
ra en tanto que é o seu primeiro
gura, obxecto e · agora sonido,
·desde fóra. No filme · ·esta función
patética, ao ·mesmo tempo, do Xa- ·
achegamento práctico (que non teconstitue un conxunto de criación
ven representada pola personaxe
pón medieval.
·
do crítico teatral Addison de Wit a
único e sen igual na história do ciórico) sobrt'. a utilización do sonido
ne. Nevski é como un ha · grande
e, en segundo lugar, a sua aceitaquen dá.vida un excepcionai GeorEva espida
g e Sanders: .De Wilt ven ser en
ción evidente dos postulados do · ópera· (como os lvan) onde xurde,
"Eve;, o que Harry Darwes (G.Bo- . . "realismo socialista" que a política
saido do esforzo colectivo de toda
"Ali about Eve" foi realizada nó
estaliniana estaba a reclamar desde
gart) é en "A condesa descalza" ou
unha equipa dirixida por un mestre
1950, ano de plena a.c tividade do
Cecil Fox (Rex Harrison) é en
o 1934 e que ten a sua máis clara
xenial, un monumento. estético que
"Comité de Atividades Antiameri",Mulleres en Venécia". Terceira
definición, nunha nova conceición,. é síntese·de todos os médios de exclave. ·
canas'', e ano da ol?tención de dous
da arte na que esta se fai monupresión e que como un gran magnoves Osear por Mankiewicz qu·e
Xunto a todo isto, unha direcmental, retórica, apoloxética e á
ma de composición multidimensio· repetía co filme os prémios que a
Ción de actores modélica, un demedida dunha poolítica que tende
nal fonde nun todo or.gánico plaAcadémia lle dera 2 anos antys por
seqvolvimento do "guión" de
a circunscribir toda decisión sobre
nos, liñas, volumes, sonidos, ob"Carta a tres esposas". Espléndida
exemplo didáctico, unha atmósfera · a figura carismática do líder. Desto
xectos e indivíduos. Chea de siminc;ursión no mundo do cine, o fildramática matematicamente dosifihai moito en "Nevski'',. xa que Eibolismos e de oposici6ns dialécti~
me que amosa unha Marilyn Mon·cada e unha estruturación discursi_sentein aceita estes postuladas case
cas (abraiante a longa secuéncia da
_roe principiante é un prodíxio de
va xenial (a subliñar a multiplicisen retrucar. ~sto desde logo reafírbátalla -37 minutos- onde aparecen

o

)

._·'.\ ·

CELSO X. LOPEZ PAZOS

Kagemusha. Venres 23. TV2. 22.30 h.
Eva espida. Sábado 24. TV-2. 20 h.
West Side Story. Mércores 28. TVG. 21,40 h.
Alexandr Nevski. Manes 27. TV2. 01.00 h.

Belas
. ,,
compos1c1ons
~co

da vella: Xingra

As veces é necesário que un grupo
ou solista teña continuadores na
sua mesma liña musical para valorar na xusta medida o papel de precursores e guias, que no nos.o país
poucos poden reclamar para si. Foi
o caso de Raimon na "canrró", de
quen se consideran continuadores
nomes hoxe tan sobranceiro coma
Serrat ou Llach. Claro que ne te
caso póde e afirmar que o aluno
superaron a9 profe or.
Pola contra aqui na Galiza pa amos tempos dificeis que no mu ical como no político ofrimo hai
quince anos á bicoca actual; e antes e gardaba cola diante do estúdios de gravación hoxe en dia calq uer mú ico mínimamente de pabilado pode ver publicado o eu
traba11o con facilídade. Oraben, a
cantidade non e corre ponde coa
calidade meia da gravación , polo
menos no ámbito "folki".
Este novo álbum de "Arco da
Vella" difícilmente pode alporizar
a ninguén que o escoite pero tampouco perdurará na memória do
afeizoado. Ven sendo un disco de
tenras melodías-encantadoras, que,
máis unha vez, poderian quedar
prendadas en calquer espírito sensíbel, se os seus intérpretes soubesen extraerlle o zumo, que de seu
posuen. lso conséguese cun maior ·
ap(frfei~oamento instrumental, do
que adoecen tantos "tocantes" neste país. Instrumentos con tantas po~
sibilidades co.m o o piano requiren
cando menos unha certa precaución no seu uso.
·
O inesgotábel repertório tradicional ten o seu paradigma na
"Muiñeira de Cabanas", versión
"heavy-metal" por mor dun batería, que a duras penas conseguiu .
adentrarse no miolo da composición. A todo iso axuda un técnico
·de sorÍ, Sérxio Castro, "rockero"
de pro, que non atina a captarlle á
música popular o seu arrecendo .. O
dita: composicións nada despreciábeis deslucidas na sua interpretae;ión.
'
•
XOAN M •. ESTEVEZ
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Todo-los nÚIQeros do periódico A Nosa -Terra,
editados en Bos Aires, entre HMI e-- 1972,
en colección facsiinilar de 4 tomos.
·-

Ten agora o lector nas súas maos un documento histórico de grande importancia, de maneira
que todo aquel que quíxer ser sabedor do latexo vital das comunidades _patriótícas de Sudamérica e a súa longa Jaita contra a adversidade histórica. ten agora a ocasión de consultar
este periódico. que é un espello no que se reflexa a vida polftíca e cultural galega naque/a
emigración entre 1942 e 1972.
Foi a NOSA TERRA de América un periódico nacionalista e servía de tribuna. unhas veces
oficial e oucras oficiosa. á lrmandade Galega. organi7.ación patriótica-política que encadcaba
galeguistas de diversas tendencias. canto procedentes do eiílio (Castelao: Núñez Búa) canto
integrantes da emigración económica (Puente. Prada. Avelino Dfaz).

Así. os grandes acontecementos daquel tempo van aparecendo en A NOSA TERRA orientados e centrados por Caste/ao na necesidade de cada intre. A criación do Consello, da lrman1

dade e da Galeuzca, parecen ser o ponto de partida do combate nacionalista posterior á
Guerra Civil.
X.L. MéndeZc Ferrín
(Do prefacio da Colección)

~nfo~ac~ne ped~o~~
· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOVA GALICIA Edicións - Av. Florida, 32 - Portal 3 (Baixo)
Tels. 20 21 11 - 20 26 02 - .Apdo 1oa- 36210 VIGO
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CULTURAL

UN DESTINO ALTO E RARO
NO CENTENÁRIO.DE MÁRIO SÁ-CARNEIRO
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

En Lisboa, o 19 de Maio de
1890 nacia Mário de
Sá-Cameiro. Hai cen anos,
xa que logo, e por iso estase
a celebrar o seu centenário,
que fora de Portugal está a
pasar desapercibido.
O compañeiro· de Pessoa, de A Imada Negreiros, do galego-portugués
· Alfredo Pedro Guisado, etc., ainda
non é coñecido como debería fóra
do seu país. Quizá a "culpa" tena o
"boom" Pessoa, que fixo .apagar a
poesía portuguesa contemporánea
do seu tempo. Non no seu tempo,
senón agora. (E un dos ex.emplos
máis claros, seria a pouca consideración que teñen moitos "lusistas"
de últi.rna hora cara a obra: de Teixeira de Pascoaes). Pessoa apagou
por un momento á poesía portuguesa. Agora, as consas van-se colocando no seu sítio; é hora, entón,
de redescobrir aqueles poetas que
Pessoa non deixou ver; e entre eles
está Mário de Sá-Cameiro.
O poeta ·portugués sukidouse en
París, o 26 de Abril de 1916. Tiña,
só, vinteseis anos. E deixaba á posterirdade uns poucos contos, unhas
poucas novelas curtas e un pequeno mangado de ~ poemas . Anos
Cena do filme Conversa acabada, de joao Botelho, con André Gomes (no papel de Mário Sá-Carneiro) e
máis tarde publicouse a sua corresJuliet Berto.
. pondéncia con Fernando Pessoa;
dade, a cidade elexida (por provinver o amor sen a "nódoa da sexua- . primeiro se achegue ao teatro. Destextos capitais· para entender a Sácianismo, como ben lle soubo dipois á narrativa. E ao final, cando
lidade". Que era tímido; que non
Carneiro, e para entrar no primeiro
cer Femando Pessoa nunha carta).
coñec·eu o amor ou a sexualidade
non lle interesaba e nen lle impormodernismo portugués. Non é
A capital francesa foi para Sá-Caraté pouco antes da sua morte, e databa xa ser recoñecido, nace poeta.
moita a sua obra, mais é importanneiro a cidade que contrapón a Lisrá unha persoa complexa (como to- . Unha obra poética curtai e se tete, que é o que conta.
boa; na sua cidade natal sentíase
da
persoa)
que
non
.
mos
en
consideración
saqia
ben
como
os
anos
que
O noso poeta, orfo -a nai morteu
un desterrado. En París, como en
viveu, tardía. Unha poesía que, coexpresar o qm~ sentía. E se a todo
aos poucos· dias de nacer el-, foi
todo lugar, foi un exilado. Para el,
mo moi ben viu António Quadros,
isto se une un, segundo biógrafos,
criado por unha ama. Medrou
homosexualismo latente e vergonO Primeiro Modernismo Portuviver era xa unha forma de exilio.
arroupado por ela. O seu pai, ainda
E a sua estadía en Paris (de maneigués (Edi~oes Europa-América):
zante; ou quizá medo a saber-se
mozo, dedicouse a viver a sua vida
ra mtermitente) foi para o poeta a
"Exprime de forma extraordinariahomosexual, talvez se ctiegue a
e a coidar que fada faltase ao seu
noite. Unha noite chea de amargufillo. Mais, din a maioria dos bió- · comprender o seu "desgosto de vi- . mente aguda o drama contemporáver?', a sua "nostálxia da morte".
ra, e a falta de diñeiro seria o meneo da identidade e da dúvida sográfos do poeta, o que lle faltaba a
nor. Mais, afina!, esa noite foi sol;
bre a unidade solar da pessoa".
Sá-Cameiro era, desde mui novo,
Mário era a presencia do seu pai. E
un suicida· potencial, daqueles, coO poeta.nace u en París, a sua cisol que nos ilumina ainda hoxe,
por iso, colixen a maioria <lestes
porqu~ esa cidade fixo nacer o pomo d.icia Jacques Rigaut, que leva
bi~graf~s, pódese dicer que o neno
eta. O día 1 de Maio de 1913. El
"a morte na lapela". Nón é extraño,
tivo toda a sua vida unha ferida:
relátao nunha carta, datada
xá que logo, que no poema que lle
ausenza do pai, podfase chamar. o
ERA, omesmo
día 3 do mesmo mes, enviada a
dedicou ao seu amigo suicidado se
poeta, dinos, necesitába s'aberse
Pessoa: "Anteontem, quinta-feira
poda ler: "Espofado, adormecido /
DESDE MUI NOVO,
querido polo pai, que estivese ao
da Ascensao, dia santo cá na Repúseu carón, cousa que poucas veces • A exisitir sem viver".
UN SUICIDA
Mais, -contódo, o poeta portublica, á tarde, quase a dormir, num
foi posíbel -e cando ·estaban xun·
a
lá
no
seu
subconsciente,
aborrecimento atroz (durmira pougués,
tos, o fillo, para chamar a atención
POTENCIAL,
. quixo evitar o suícidio: pola escrico na noite antecedente, eu estava
do pai, sofría de "enfermidades" e
DAQUELES_, COMO
sentado na terrasse dum café (... ).
ta. Se é que consideramos a escrita
facia "xestos" que o pai non entencomo unha loita contra a morte.
Sem saber como havia de passar o
día, non podía entender.
DICIA JACQUES
Ou, como o·personaxe de Hamsun
tempo, pus-me a facer bonecos
Tamén, parece ser, o poeta odiacitado por André Breton, e.screbia
num papel... e de súbito comecei a
RIGAUT, QUE LEVA
ba o seu. próprio. corpo. Xúntese a
escrever versos, mas como que aupara acortar o tempo? Talvez nen
i~to que, e seguimos cos biógrafos
"AMORTE NA
unha cousa nen outra. Quizais só
tomaticamente". A poesía á que se
ainda que isto se pod~ deducir lenesc_ribia, nun princípio, para ser rerefire é ."Dispersao"(1 ). E ese inído os seus contos, sentía c"erto noLAPELA"
coñecido: para triunfar. De -aí que
cio, automático, como se da escrita
. xo pola sexu_alidade, que quería vi-

SA~CARNEIRO

t

....

'

..

Rosalia de Castro
nunha foto
que gardaba
Eduardo Pondal

osa. a
Despois de cinco anos
reeditamos o esgotado
primeiro número da série
A Nosa Cultura;
ampliando a nómina de ·
autores e as perspectivas. ·
D~te ese tempo
mcorporouse .nova
bibliografia sobre
a nosa poeta

e cele,brouse o CongresO
.Internacional cando
o centenário da morte
da ppeta de Padrón . .

automática que pregoaban os surrealistas se tratase, dá comezo a
unha das obras poéticas máis importantes do século XX portugués.
Mais hai en Sá-Cameiro un mistério que quedou aqui desvelado
polas palabras transcritas de António Quadros. E o mistério é que a
modernidade, poética, do autor de
Jndícios de Oiro ven dada por
aquela dobre condición da que fala
Quadros. O poeta portugués non
quer ser "absolutamente moderno",
quer dicer, non o ten como programa. E moderno per se, non porque
o intente, porque o persiga, porque
o busque. E se se len con atención
as cartas enviadas a Pessoa podemos saber algo dos "gostos" do
noso poeta. Non entende a Picasso,
nen a Braque. Non gosta de Amadeu Souza Cardo o, síntese inflamado por ese hi trión que se chamou Marinetti, a ústase perante
unha manifestación pre-dada de
Arthur Cravan (el e crebe Crevan),
en teatro contrapón nome de coñecido -mesmo autores de musichalls de pouca calidade- a Bemard
Shaw. Nos seus gostos, o dandy
que era o poeta portugués, era conservador: non entendia o moderno,
e en cámbio a sua poesia é absolutamente moderna, mesmo máis do
que a de Pessoa. E é moderna polo
que dixo Quadros, porque expresa
as dúbidas da modernidade: ese
querer transformar e o saberse incapaces de transformarnos. E é nesa loita de contrários onde, quiza,
estexa a verdadeira vida ausente
que dkia Rimbaud.
A poesía de Sá-Carneiro, un decadente que ama a Dostoiewski, un
dandi, soa por momentos a expresionista. Outras, os seus versos saídos automaticamente, pre-figura a
escrita surrealista: "Castelos desmantelados, Leoes alados sem juba ... ". Sempre está presenta neta a
búsqueda do outro, do "je suis
l'autre". A poesia de Sá-Carneiro
é, en urna, unha luita contra a
fragmentación do 3er. Unha Joita
contra o fragmento como expresión do home dividido, de aí os
seus ver os:
Ao triunfo maior, avante, pois!
O meu destino é outro -é alto
[e é raro.
Unicamente custa mui caro:
A tristeza de nunca sermos dois ...

1) Antes desra data Sá-Cameiro escrebera
uns poucos poemas. cáseque todo pecados
de "rnocidade".
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CONVOCATORIAS ·

ACTOS

Prémio de Novela · ·.
Curta 'De catro a cafro'
O café de Catro a Catro, de Vigo, convoca púiblicámente un
premio de -novela curta que, en
lembranza de Manue l .Antonio,
máxim.o poeta do mar e das
vangardas, rexerase polas seguintes bases:
1. - Os textos concorrentes han
de ser inéditos 'e ter unha extensión entre 85 e 100 folios a dobre e pacio e unha sóa cara.
2.- Os orixinais serán presentados en seis exemplares mecanografiados, e enviaranse 9 Cafe
de Catro a Catro, rúa Gerona,
16, 36211 Vigo, antes do día 1O
de Febreiro de 1991 .
3.- 'os orixinais estarán escritos
en lingua galega e na ortografia
vixente.
4.- Nos orixinais non figurará o
nome do autor, e si un lema.
Acompañando os orixinais
aportarase un sobre pechado,
dentro do que ira unha nota co
nome, enderezo, número de teléfono do autor e título da obra;
no seu exterior, o me mo lema
que figura á fronte do traballo
concorrente. O obre corre pondente 6 traballo premiado
erá aberto publicamente a fin
de proclamar 6 gañador. En
canto ós re !antes obre . erán
de truídos polo xurado. O autore non premiados que de exen recuperar a úa obra , deberán olicitalo ó Cafe de Catro
a Catro. mencionando o título
da obra e o l~ma correspondente.
5.- O fallo do xurado, inapelable, erá feito público no curso
dun acto que terá lugar no Cafe
de Carro a Catro, o dia 28 de
Abril de 1991.
6.- O premio está dotado con
250.000 pesetas, e a no ela premiada será editada por Edicións
Xerai de Galicia.
7.- O premio poderá quedar deserto.
8.- A participación neste premio pre upón a aceptación das
pre ente ba e por parte dos
a pirante .
1go. Outono 1990

'Prémio Antón
Lo ada Diéguez'

ño e de Boborás, ámbolos dou s
de Ourense, contando coa colaboración eco~ómica dos conce1lo s da Comarca e a Excma.
Deputación Provincial de Our nse, convocan o Prémio
Anual Antón Losada Diéguez,
instituído por ámbolos dous
Concellos para contribuir ao fomento da cultura galega pola
que tanto loitou o ilustre meste
e guieiro Antón Losada Diéguez. Sirve tamén este Prémio
para perpetuar a memória daquel in. igne galeguista nacido
nestas terras.
II.-Con istirá o devandito prémio, dotado coa cantidade total
dun
millón
de
pesetas
( l .000.000 ptas.), en premiar
duas obras xa publicadas unha
delas no eido da Criación literária e a outra no terreo da Inest igación. Cada unha das
obras erá premiada coa cantidade de cincocentas mil pesetas
(500.000 ptas_)_
lll.-A língua na que se editen
as obras e a língua orixinal das
mesmas deberá ser o galego,
non sendo considerado ningun
tipo de obra de tradución de
calquer outro idioma á língua
galega.
IV.-Serán consideradas polo
Xurado as obras de criación literária ou de investigación editadas por calquer editorial, particular ou in titución que publique libro en galego podendo
re idir a editoras dentro ou fóra da Galiza. Quedan excluído
te to de u o e colar, edición
por fa cículo e a edicións de
lu o ou de tirada re trinxida:

e nun número de cada unha deasimesmo . non serán consideradas as reimpresións ou outra ·
las igual ó de membros do Xuposterior á primeira.
rado. Estas obras recibidas non
V.-0 xurado 'terá en consideraserán devottas e pasarán aos
ción todas aquelas obras que él
fondos das bibliotecas de cada
unha das in stitucións represenmesmo estime encadradas no
tadas no Xuracto:
eido da criación IÍterária ou no
da investigación, e nesta s~·xta
edición do prémio serán consiII Certame 'En
deradas as que teñan data de
defensa
da Natureza'
impresión desde o· 1 de DecemPerspeetivas culturais
bro de 1.989 até o día 1 de DeDe deseño-fotografia-narrativac~mbro de 1.990. Pechándose o
poesia.Organizado pola A . _C.
. Organiza o Clube Cultural Aleprazo das mesmas ·o dia l O de
Xevale e coa colaboración de
xandre Bóveda un ciclo de
Decembro de 1:990. ·
"Papaventos" Educación amcharlas co seguiQ_te calendário.
Yl.-0 xurado é soberano na esbiental e "Alimentación e DeDia 20 de Novembro.Ourense
colla e consideración das obras
Vello. lago Seara, Fariña Busto
. ·sarme" Galiza, rexerase polas
participantes coma na designae Alfonso Pazos. ·
. segu in tes Bases: .
ción das duas premiadas. A de- Día 30 de Novembro.Ourense
cisión do Xurado será, en todo
como universo literário. Ménl .-Categorias Infantil/Xuvecaso, inapelábel.O Xurado emi, nil/Adulto.
·
dez Ferrin, Manuel Guede, Cartirá o seu fallo coincidindo coa
los Casares-e Francisco Femán· 2.-Temas: Ecoloxia: Natureza,
data do nacemento de Antón
dez Naval. ·
Paz, Terceiro Mundo, Direitos ·
Losada Diéguez (22 de decemHumanos ...
Dia 13 de Decembro.Ecoloxia
bro), explicando os motivos que
e médio ambiente. Serafin
3.-Tamaños e c9res libres, exo levaron a escoller tales obras;
tensión' libre, língua galega.
González Prieto, Ramón Mapeste fallo farase público en· t64.-Prazo de recepción: até o 20
ño, Manuel Herrníniuo Iglésias,
dos os meios de·comu_n icación
Carlos Zaragoza e Manuel Dode Decembro.
.
da Gal iza.
5 .-Exposición itinerante dos
mínguez Montes.
O Xurado poderá declarar detraballos/charlas: desde o 20 de
Dia 19 de Decembro. A arte en
serto o Prémio tanto parcialDecernbro até o 15 de Marzo
Ourense. Xaime Quesada, Mamente coma na sua totalidade.
por toda a Gal iza.
nuel Figueiras, Miguel MosVII.-0 Xurado do Prémio An6.-Entrega de prémios: dia 22
quera, Camilo Franco, Anxel
tón Lo acta Dléguez estará comde Decembro.
Huete e Venancio Barandela.
posto por un representante no7.-Xurado: Artistas e Naturalismeado por caaa unha das InstiStrings Luceme. ·
tas galegos . .
tucións Culturais seguimes: Re8.-0s traballos gañadores pu ~
al Académia Galega, Consello
blicaranse no "Vagalume", voDia 9 de Decembro no Palácio
da Cultura Galega, Cátedra de
ceiro do colectivo "Xevale".
de
COngreso-s de A COruña,
Língua e Literatura Galegas da
9.-Prémios: Papel ecolóxico-reFestival Strings_Lucerne, con
Universidade de Santiago, Muciclado, libros natureza, paz~..•
obras .de Mozart, Saint-Saens e
seu do Povo Galego, máis un
artesania do Terceiro Mundo,
representante da Deputación de
camisetas e obxectos de colectiOurense e os dous Alcaldes dos
vos ecoloxistas, pacifistas ... vaconcellos convocantes (O Carlorado todo en 400.000 pesetas.
balliño e Boborás) . Actuará de
10.--Prémio "XEVALE": o meXoan.Anleo
Secretário deste Xurado o Sellor: labor en· defensa da naturecretário do Concello sede do
Exposición na Galería Espacio
za en Prensa, Jnstitucións, CoPrémio. Na sua actuación terá
Santiago Corbal de Pontevedra.
lectivos, Centros Educativ-0s ...
voz, pero non voto.
Aberta até o 7 de Decembro.
l l.-Paralelamente á exposición
VIII.-A entrega oficial dos Preitinerante dos traballos faranse_.
mios Antón Losada Diéguez ,
Martínez de la Colina
charlas, debates e proxeccións .
farase coincidindo coa data da
nos
distintos
concellos.
onomástica de Antón Losada
Exposición na Galeri.a Ad Hoc.
12.-0s or:ixinais. dos traballos
Diéguez (13 de Xuño de 1991),
desde o 21 de Novembro.
voltaranse
aos
participantes
que
e terá lugar no transcurso dun
_ o desexen.
Acto Literário a celebrar no PaMingos
13.-Todos os traballos deberán
zo de Moldes (Boborás-Ourenser
inéditos.
se), onde naceu e viviu o ilustre
Exposición no Banco Gallego
1"4.-Enderezos aos qt1e se debee critor.
de Lugo até o 29 de Novembro.
rán enviar os trabal los:
IX.-A Secretaria desta sexta
Xevale:
Aptdo.
22
Monforte
de
convocatoria do "Premio Antón
Lernos (982) 404609.
Losada Diéguez", terá como
Património
Xevale: Avda. Portugal 16
Sede o Concello de O CarballiChantada
(Lugo)
(982)
440368
.
Desaparecid<:> .
ño, onde todos os editores inte- 15.-0 local onde se entregarán
re actos poden enviar as publios prémios comunicarase con,
Exposición montada por Enricacións· que consideren dentro
polo menos, dez dias de antelaque Acuña e Xosé L. Cabo na
da condicións e prazos e tabeCasa da Cultura de Monforte.
ción.
lecido pola presen~es BASES

A í, entre o que se foron e os
que fican, nomes como Alcoy,
Lucia, M ier, Cuixart, Faber,
PLanell, Tapie . Tharrats, Vilacasas .. : A homenaxe que a Generalitat de Catalunya rende a
ieste colectivo de artistas cataláns - ainda que alguns dele.
naceran noutros lares, Colónia,
Saarbrücken, Vidreres, Nova
Jorque, Guaiaquil- é unha "débeda ca sociedade ten con ista
xeneración de creadores de
postguerra", segundo Joan Guitardt i Agell, conseller de Cultura da Gneralitat, quen estima,
asemade, co 'inform.a li sme'
"ten trunfádo ~o sintetiza- las
dúas máximas metas ás quepode aspirar un movemento. artístico, os _logros estéticos e a con ~
tribución á reconstrucción dun ·
país que ista xeneración herdou
nun estado de aillamento e em-

-

Chevere
Q grupo -de teatro santiagués

pon en cena "Rio B'ravo" en Vi-:
go os dias 24 e 25 no Centro
Cultural Caixavigo.

Teatro do Atlántico
A compañia de Maria Barcala
cenifica no Teatro Principal de .
Santiago os dias 28, 29 e 30 a
' onbra de· Roberto Salgaeiro
"Historia de Neera".

Mártires de Sobredo
Homenaxe e Festival en Sobredo convocado polás Comunidades de Montes, AA de Viciños
e outras organizacións agrárias
en homenaxe ás vítimas da represión contra o movimento
agrário dos anos 20. Intervirán
no acto Francisco Carballo e
Eliseo Alonso. Desde as 12,30
haberá un magosto na Carballeira de San Xosé.

CircuitosTeatrais
en Fene
Desde o pasado 13 de Novembro todos os martes ás 18 h. no
Cine Perla.
Dia 27 Moucho Clerc con " O
códice clandestno"
4 de Decembr9. Chévere coa
obra "Río Bravo".

Existe un idioma contra os imperialismos lingüísticos, para
que cada nación se comu.n ique
facilrnente en pé de igualdade
coas demais, sen someterse a
línguas estranxeiras: o esperanto, o idioma máis simples da
terra. Clases gratis no fnstituto
Santo Tomé de Freixeiro (Vi- ·
go). Venres de 6 a 7. Tfno.:
(986) 23 16 40 . .
Véndese piano marca Hupfeld,
seminovo. Perguntar poi- Rosana en horário de oficina (986)
43 63 44.

parecer"), seg~irá o 27 de novembro cunha tése de Elizabeth
Frarices ("Afinidades culturais
entre Galiza en Irlanda") e re-

matará o 4 do nadal-ca charla de
Fernando Alonso Romero sobre
'~As 'navegacións dos monxes
celtas". · ·

./

No· edificio Sarmiento do Museu Provincial de Pontevedra
esta a berta a exposición "Picasso: os estudos sobre papel para
o Guemica" 42 estudos sobre
papel realizados por Picasso para a sua ruáis famosa obra.

Rodríguez Vilar
Exposición de aguarelas e óleos
até o 30 de Novembro na Si de
Arte.
-

Xose Luis de Dios
Pinturas e Debuxos no Museu
do Povo alego e ria Casa dá Parra en Compostel::..

Felipe Criado
Pinl°'Jras e cerámicas no Kiqsco
Alfonso de A Coruña.

,/

Empres<Írio ·queres axud_a r ao
hoquei -sobre patins, a Vigo e a
ti mesmo?. Solicita un espácio
publicitário na pi~Jio .Eavillón "do Garmé-As T-ravesas.
Chámanos ao (986) 37 1 L09 ou
43 96 33. Quique Urdiales-Travesia Hoquei Clube.

Deseño de· Chelo

Picasso-Guemica

ANUNCIOS DE BALDE
Vendo enxámios en produción.
Abellas do país. V:moa tratada.
Colmca perfeición con cámara ·
de · e.ria. 11.000 -pta. Tfno.
(0,981) 899931.

pobrecemento cultural manifesto ".
.
Por outra banda, a A oci¡¡ción
Cu ltural Cidade Vella anda i tes
día metida de cheo na laboura
da edición do livro gañador do
IICertame Literario Cidade
Vella, "Muralla de Cre cómio".
O próximo ábado, a Nova Escola Galega celebrará as IVs
Xornada de Reforma, e a de
Normali zación e Didáctica da
Lingua Galega, en decembro
(Pontevedra, Ferro! e Compostela). Mentres; no Paraíso, Fernández González mó tra as súas
aptitude. plásticas .Amáis, ·convén teni'ar pilla-la onda á Radio
Calimero, a emisora do Burgo
(180.0/FM), que cubre a zona
c lásica compostelán.
E -como remate, eicir que organizado pola lrmandade Céltiga iniciotise un Ciclo de conferencias que baixo o título "Galicia e o celtismo" celébrase nestes días na Facultade de Historia. OCiclo, que escomenzou o
pasado día 20. cunhas consideracións ou "argumentos do celtismo en Galiza desde a perspectiva lingüística", a cargo de
Xavier Escriban9 (onde non se
atinou a aseverar nada, todo "ao

Prokofiev.

EXPOSICIONS

NOVAS SENSUAIS
Até
ov mbro ácha e
abena na sá de xp ici n d
Auditório da aliza, a Mostra
de Pintura " lnformali me aCatalunya", na que e t n represe nt ad
autores de todos o
tem p , mili como di Xerardo
E. t vez, "cunha atitude univerali ta, con plantexamentos de
comuhicación global".
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Merco forno para cerámica e
torno de segunda man. Chamar
á hora de cear. (986) 42 57 01.
Se quer

i~corporarse a unha \

masa coral para interpretar
cancións rusas, chame ao (986)
22 44 57, á Asociación de
Amistad~ España-URSS.
Lic.e nciada en Filoloxia Galegoportuguesa, con total coñecemento da língua en todos os aspectos, oferécese pará facer traducións, correccións ou calquer outra actividade relacionada con e's ia especialidade. Interesados chamar ao (986) 25 20
17. preguntar por Ana Maria.
Xevale vende papel reciclado,
artesania maia, camisetas "me
cago no V ce.;-tenário", material
das campañas "Amazonia", pegatas, chapas ... , pedidos ao Apdo. 22 de Monforte.
Vídeo-amador madrileño desexa contactar con vídeo-amadores galegos co fin de c.onseguir .
gravacións de TVG (filmes, documentais .. .) . Lois, Telf.: 663
95 07, polas tardes.
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VELLA E .NOVA
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Da muller, os meios de comunicación acollen a estética, pero menos a P.rofisionalidade

A MUlLER APODÉRASE DO ESPELLO
.

M. VEIGA

''o

-

pero este grupo ocupa o 16% do espácio
femenino nos médios. Só o 3% son artistas, pero ocupan o 62% da cuota que corresponde· á muller nos periódicos. Un
56% das mulleres profisionais son profe- soras, pero so ocupan o J % do espácio. A
frivolización dos médios de comunicación
~ é tanto máis ·notór.ia cantó é a muller a
protagonista.

s médios de comunicación son
os principais difusores de ideoloxia, a primeira fonte de cultura
e de educación, ·o fundamental vector político e 'a rede comercial m~is importante"
(Maria Xosé Queizán). Por iso resulta tan
grave que "unha muller alcance a categoria de notícia polo simple feíto e a persoal
Tamén é vítima da redución ao privado
decisión de non levar bragas" (Sabela A. · (revistas femeninas), modo consecuente
Lorenzo) . .As mulleres nos médios de coco control da esfera pública por parte dos
municación, como obxecto, pomo vítimas,
varóns. "A muller como obxecto simbólico
como intermediárias, como siléncio, pero
universal-converteuse en soporte publici;
nunca ou case nunca como suxeto, .como
tário universal" (Maria Antónia Muñoz). E
protagonistas, como referente, como res-· "a se_dución do luxo, a paixón de conducir,
ponsábeis, como executoras, é a matéria
o 11on te resistas, o automovil m~ller'! (Ana
das análises recollidas no último monoMuñoz). A muller dos anúncios está nun
gráfico da revista Festa da Palabra Silen43% ·dos casos dentro do fogar e só nun
ciada.
·
· 18% ocupa un posto de 'traballo exterior.
"As,emisoras de rádio saben que a meiA muller entrevistada é tuteada ou charande parte do seu auditório ·é feminino.
mada polo seu nome de pía, confianza
Os. médios de comunicación ocúpanse de
que non se adoita a qutorgar aos homes,
acompañar o traballo solitário .e if")visibel
do mesmo modo que das entrevistadoras
-que se realiza no fogar" (Maria Xosé
Queizán). Ao tempo a imaxe que os mé- . loubase a sua beleza, a sua simpatia, pero non a sua profisionalidade, nen a sua
dios transmiten é a de mulleres "depencompeténcia.
dentes desde o ponto de vista psicolóxico
_e económico, mentireiras, indecisas, estúAs mulleres ·que informan ocupan as
pidas e competitivas ~ntre sf' (Elvira Huelseccións denominadas brandas (quer di. ves). O modelo dos médios distánciase do
cer de recheo ou prescindíbeis) como culreal. A muller do campo, p,ot exem.plo,
tura, educación, sanidade, sociedade, pe"non pode medrar porque lle falta o elero non as duras como política, nacional,
mental. Non pode queixarse porque non
ou econo'"!lia.
sabe como; carece do chamado acce·so lif:.bre á into·rmación" (Cristina Lombao).
· "Nos · xornais galegos traballan na ac· Só o 0,5% das múlleres son deportistas,
tualidade 3?2 mulleres, que representan o

29, 1% das plantillas totais. As mulleres
. non son discriminadas salarialmente, segundo as empresas. Os seus salários
máis baixos débense a que ocupan postas de menor releváncia e a sua qntiguedade no xornal acostuma a ser moito máis
baixa, raramente supera os cinco anos.
As empresas, sen embargo, non aterecen
nengunha. explicación destes dous factores" (Avelina Barreiro). "De cada 47 traballadoras só unha é xefa de seción nas
emisoras de rádio galegas, pero este posta é ocupado por un de cada cinco homes" (Begoña Caamaño) Segundo un estudo realizado en- TVE, TV3 e RNE, "o
72% dos varóns redactores está casado.
No caso das mulleres só o 45% o está e
unicamente o 32% delas teñen tillos". O
32% destas mulleres ten menos de 30
anos. Barreira que tamén padecen "as
mulleres das películas que case nunca
superan os 40 anos" (Elvira Huelves).

"Os colonizadores determinan o retrato
do colonizado" · (Maria Xosé Queiián).
"Quizá cando as mulleres xornalistas saibamos recoñecer e introducir nos médios
dé comunicación os nasos próprios pulas,
daquela pode ·que esteamos en condicións de beneficiarmonos ·dun anaco do
cuarto poder" (Sabela A. Lorenzo).
Festa da Palabra Silenciada é o acontecemento; o primeiro paso. Un médio de
comunicación elaborado por m'ulleres, adicado, nesta circunstáncia, a analisar opapel da muller como traballadora relegada
e como obxeto dos demais médios de comunicación.
+·

interpretaciói:i que dos resultados
das eleicións vascas fixo nestas
mesmas páxinas o dir,ector de ANT,
Alfonso Eiré, dame pé a expór a propria reflexión que é tamén unha fonda discrepancia. Canto, pois, coa súa xenerosidade, parapoder _polemizar sobre cuestións que, directa ou indirectamente, teñen reflexo no nacionalismo galega, sobre todo o que damos en
chamar, se é que afnda se considera vixente
ese concepto, nacionalismo de esquerda ou
._
esquerda nacionalista.
Euskadiko Esquerra perdeu nesas eleicións un tercio dos seu electorado e pasou
de nove a seis deputados. Tratase evidentemente -dun fracaso. Perderon tamén unha
parte sustancial dos seus votos Eusko Alka- tasuna e PSOE, pero Eiré detense especialmente na caída da EE e albisca o seu "desmoronamento". Os datos de Eiré son exactos e pode acertar ou non no seu agoiro. Pero discrepo sobre a casuística. En resumo
da tese, a pretendida nova esquerda seria
vlctima da súa "indefinición". En contrapartida, os que están no seu sitio, ou sexa HB,
mateñense e mesmo retozan posicións .
¿Significa isto que fracasando a "nova esquerda", triunfa "outra" esquerda?
En primeiro lugar, e para non despistarnos, compre suliñar que o triunfador nesas
eleicións foi o Partido Nacionalista Vasco.
Un PNV que precisamente non é un expoñente da vella ou nova esquerda. ¡Ah, pero
é, moi nacionalista!, podarán dicer algúns.
Efectivamente, por iso, digo eu, pactou egobernou co PSOE durante estes anos, antes
que con outros nacionalistas. como podia ter
feíto. De aí, supoño, que os electores apreciaran preferentemente o seu fervor nacionalista e llo premiaran con votos . Demasiado irónico para ser certo.
A etiqueta de "nova esquerdaº, desde unh·a perspectiva positiva , non reflexa máis
que á busqueda alternativa á cr.ise certa
dalgúns principios inherentes á ortodoxia
marxista-leninista, por unha banda, e á acomodación das socialdemocrácias tradicionais, por outra. Base fundamental nesa
complexa búsqueda é a concepción da democracia non como un accidente máis ou
menos utilitario senón como a esencia do
socialismo. Non pode ser doutra maneira.
Pensar, que os dereitos democráticos son
unha graciosa concesión para termos mellar
domesticados é un grave erro que a nasa
historia e a nasa realidade desminten , e algún día podemos extendernos sobre isto.
Neste e neutros sentidos, ¿está mais "definida" Herri Batasuna ca EE? ¿de que talamos
cando talamos de "definición w? ¿cal seria
hoxe a situación en Euskadi , o seu poder
para afondar no autogoberno, se todo o nacionalismo fixera forza democráticamente e
a política non estivese condicionada palas
armas?
Por outra parte , é curiosa contradicción
poñer como máximo norte de éxito politice
os ata hai ben pouco denostados procesos
electorais. Creo que non hai motivos para
alegrarse na "outra" esquerda polp fracaso
da "nova esquerda". Mais ben ao contrario.

VoLVER Ao REGO

M

anuel Fraga gastaba ultimamente de expoñer en sás de
xuntas bancárias e merendas
de simpatizantes os seus ar9umentos
sobre o fin do comunismo, a mevitabel
desigualdade humana, o valor universal da direita de ante, de hoxe e de
sempre .e, por último, adoitaba a encarnar estes valores na dimitida primeira ministra británica Margaret Thacher.
·O arisco Fraga s~mpre lle puxo ollas
de vaca á Dama de Ferro ..
Penso asistir ao próximo ·banco ov
Parador onde Fraga pronuncie un d.
'
curso para perguntarlle p'>r Thac
cuestionada polos seus partidários
los seus eleitores, pala Qposición
bre todo polas estadísticas macr
nómicas : o Reino Unido é máis p
que hai dez anos.

