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·DESDE A CASA COMUN SOCIALISTA CASTÍGASE AOS CIDADÁNS
CON VI-VENDA P·RÓPRIA
.

#

-A _CASA PROPRIA SAE CA
.Baixo a intenció·n-guvernamental de culpar aos .erras ílabidos dos problemas da revisión do
catastro, ,subxace o intento de aumentar o$ ·trabucas· a todos os cidadáns polo simple feito
de ser proprietários do _piso ·no que viven.
·
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ANXO IGLÉSIAS

Caritas de
Ourense
·saca
partido _ .
da asisténcia
social
......

.

Trapero Pardo:
'Os xornais .
sempre tiveron
bando ainda· que
non ·teñan ~
editorial'

pp

Transnacionais
do comércio
marítimo
poderian
mercar os
estaleiros

· e PSOE
lanzan .
OPAS .
aos alcaldes
galeguistas

.

Granxas de Vellos, poderia ser
un título tópico, pero é unha pe-_
nasa realidade que viven centos
de persas en Ourense polo camiño,;dunha pretendida solidariedade social que abarata custes
e converte unha excia social nun
negócio: -grandes centros onde
_ se acugulaban vellos enorme'mente deteriorados, financidos,
sen control, polos fondos públicos e palas pensións dos residentes que son atendidos malc;tmente.
(Páx. 8-9)

Foi mestre de Alvaro Cunqueiro,
de Vitorino López e tantos outros, fundou un ha ·revista para
que escribiran os mozos •. foi re~
dactor xefe de Acción Católica e
militante da Federación Católica
Agrária, até que aos 30 anos
trasladouse a Lugo e traballou
primeiro en La Voz de la Verda. delogo en El Progreso, en ambos fo¡.' director. Ten dúci.as de "libros publicados e moito·s máis ·
prér:nios e galardóns.
(Páxs. 12-13)

Vários alcaldes coagas teñen
manifestado que o seu qámbio
. de partido débese· ás presións
exercidas polo PP e PSOE que
os ameazan con retirar investimentos prometidos, boicotear os
plans presupostados e·, mesmo,
mudar o paso das estradas: Ante esa presión plantéxanse o
seu futuro e alinéanse cos que
menos Ódian.
· ·
(Páx. 5)

. Unha empresa noruega adquiriu
e reabreu o estaleiro Goband no
Reino Unido, e tamén está interesada en mercar a factoria de
Dinsk en Polónia. Os estadounidenses de ~esmar negócian para mercar un grande estaleiro en
Fráncia e un consórcio angloamericano opta para adquirir o
Gdansk de Lech Walesa. Todos
estes ~movementos mercantís
son síntomas inequívocos da re.cuperación da construcción naval .
(Páx. 7)
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A revisión do 'catastro supón o·intento preíneditado do governo de aumentar a carga

imposi~iva

· Cansáncio fiscal
da povoación·. ante a
.voracidade do Estado
OS TRABUCOS XA NON
S-E CHAMAN TRABUCOS,
QUE SON NORMAS ·
IMPOSITIVAS DO ·p so·E
.

-

Na história contemporánea o concello é o vértice do conflicto
entre as xerarquia·s do poder e os que viven do seu traballo.
Os conflitos sociais exprésanse con particular forza na política
municipal como expresivamente conta a crónica do caciquismo
· ·· e as guerras do voto lócal, persistentes coma as tensións que
representan.

MANUEL VEIGA - G. LUCA DE TENA

Coa revisión do catastro e a consécuente elevación do imposto sobre
_a propriedade inmobiliária e as terras; o governo socialista tentou acometer unha xeralizada suba de impostas, xa por si elevados nos
_ últimos anos. A premeditación e non os erras doadamente
subsanábeis ROr ben dotadas oficinas define unha política que amais
_de provocar a irritación dos contribuintes deixa en evidéncia que as
· .
-rendas altas·escapan sempre á penalización

O concello é ao mesmo tempo'. a beira residual do aparato do
Estado no tocante a posibilidades económicas e o nível máis
descentralizado da Administración. Asi, o desenvolvimento de
vilas e citjades é a un tempo a visualización da proposta
econó_
mica trazada polo Estado, pero grava sobre o veciño o
· fundam~ntal dos gastos xerados polo proceso de
urbanización.
Como marco de tensións, o c_
oncello experimenta dentro dos
seus límites ·os- das diferéncias sociais interurbanas (en
particular as do meio rural integrado), o da distribución
. desigual de apoios do Estado e os que _se derivan das
caréncias comparativas da -nación. A enerxia liberada por
estas tres funcións aparece desde hai ben tempo nos .
concellos galegps pero volve a manifestarse asi que a a'meaza
· dun aumento da contribución revela o límite da paciencia dos
que pagan. Cangas, Rianxo, Cambados, Boiró, Narón ou Fene
mostran até onde o que se pode aceitar coma mera
racion~lización fiscal vírase en declaración de guerra. A razón
única de que o cidadan recuse con tanta enerxia esta volta de
torsión do fisco é a filosofia da desigualdade que trai nun cobro
tan pquco progresivo e qJ;Je se suma a un conxunto de impostas inxustos. O novo Imposto sobre Bens lnmóbeis, 181 é un
.vagón mais que carga até o insuportábel u'n tren no que xa yan
o IRPF, o IVA e as taxas altas xeneralizadas_.
Engádase que está pesadísima·ca.ravana decorre por unha
paisaxe non pqucas veces desolada, á que ainda no·n ·
ctiegaron ventaxas de servícios comúns básicos. Endebén,
que se trata de cargar sobre unha posesión universalmente
conceptuada coma a imaxe da seguridade. Para un dos paises
máis emigrantes do mundo, a tributación sobre o-recanto que
!dentifica o regreso tiña que ser algo especialmente sensibel, ·
ainda que á marxe deste risco cultural Galiza dispón dunha
meia de propriedade de vivenda superior e case catro pontos á
do Estado.
'
O Partido .Socialista Obrero Español pode asegurar agora que
suspe[lde a revisión da cpntribución porque foi recusada en
toda parte. Pero a estra'téxia da aplicación da medida tiña unhá
cronometración precisa: tratábase de utilizar a Federacón Es, paño/a de Municípios, FEMP dominada polo partido para
extender a medida gradualmente.. Os erros do Centro de Gestión Catastral, CGC eran parte deliberada desta progresión da
suba de impostes, para os que se desvían as críticas no entanto se establecía devagar unha nova ·contribución, tan po1,1co
. progresiva coma os impostes que xa existen.
Est~ intento de entrar pola porta traseira-·no peto do cid~dán
revela como pensan os que governan e con que hipocresía -poden envolver semánticamente unha brutal suba de impostas
cosque finanzar, entre outras maravilas, o títere do 92. Tamén
expresa a mentalidade de alcaldes que dunha parte dan
golpes de peito tribais menor ocasión ·pero despois catan o
que lles ordea Abel Caballero dentro da FEMP. Os impostas,
os vabucos,_xa non se chaman trabucos que son baremos calculados polo CGC ente, as culpas que se lle queren botar aos
erros de avaliación, coma bode espiatório da cobiza frustrada
do Estado, vólvense contra un governo que proclama o liberalismo económico, o progreso polo esforzo individual e o valor
supremo do privado pero que exténde unha factura con trampas contra os cidadáns _a nada que as contas nón lle cadren.

a

A NOSA TBllBA

O governo central probou a resisténcia da povoación ante o novo imposto

A actualización do valor das pro- ·
priédades inn:iobiliárias~ asi como o coñecemento real do número e características de · bens
inmóbeis existentes_no conxunto
do território -censo inmobiliárioson necesidades que ninguén
pon en dúbida. Ate agora o valor
catastral dun piso, por exemplo,
rondaba o 30% do seu précio de
mercado. A riecesidade de racionalización é sentida desde cal quer nível de funcionamento administrativo e os próprios , cidadáns serian os máis beneficiados de que esta adecuación se
producise, tanto porque axustaria os impostas a pagar en función do valor estabelecido aos
inmóbeis como porque poñeria
no seu lugar propriedades t:ioxe
acochadas baixo a manta ancha
da especulación.
A pergunta actual é por que a
actualización do catastro se realizou oferecendo pé a tantas polémicas, tendo en conta que senta a base dun imposto como o
de bens inmóbeis.
A revisión tiña como obxectivo
elevar o valor catastral ate o
70% do précio do mercado. De
maneira que unha casa cuxo
précio de compra-venda fose de
dez millóns de pesetas tiña un
valor catastral ap roximado de
tres millóns, antes da revisión , e
de sete , a partir desta. Este
salto, demasiado grande, seria,
a dicer de moitas opinións , a razón do catastrazo.
A maiores manexáronse ou tras duas razóns que darían pe á
onda de descontento e ao menudeo de conflitos que, por exemplo, en Galiza se viñeron produci ndo , desde 1987, en moitos
concellos.

A VIVENDA DEIXOU
DE SER UN BEN
EN MANS
DOS SECTORES
ECONOMICOS MAIS
PODEROSOS, QUE
OBTIÑAN DELA
UNHA RENDA E QUE ·
POLO TANTO ERA
LOXICO PENALIZAR
FISCALMENTE PARA
SE ·coNVERTER
NUN BEN DE
PRIMEIRA
NECES'IDADE

neutros paises europeus, o mercado de· alugúeres .no Estado español non se xeralizou. Un réxime de alugueres alto, combinado coa promoción , de vivendas
parcialmente subvenci-onadas
.polo Estado, convertía a propriedade dun piso nunha liberación
·universalmente desexada do pago de rendas. Deste mod9; revisando o catastro moi á. alza e
tendo en co.nta que este serve
de base referencial para determinar-a contia de vários imp-ostos '(imposto sobre inmóbeis, im-.
posto sobre a renda, etc) estase
·contribuindo a gue pague m'áis a
inmensa maioria da povoación.
Polo tanto a revisión do catastro
non afecta, por exemplo, aos. ·
sectores que incurriron de maneira extrema na especulación
inmobiliária nos últimos anos,
senón a traballadores aferradores, cidadáns que non consegu~
ran facerse cunha vivenda até
idade moi madura ou famíHas
que conseguiran unha vivenda
própria despois de pasar anos
de sacrifícios.

deixou de ser un ben en mans
dos sectores económicos máis
poderosos, que obtiñan dela unha renda, e que polo tanto era
O governo fixo por ter isto en
lóxico penalizar fiscalmente , paconta ao tempo que posibilitab,a
ra se converter nun ben de priaos concellos, encargados de remeira necesidade. lstó é asi ate
cadar o IBI , que rebaixaran o
o pont9 de que na actualidade
gravamen estabelecido até agoexisten case dez millóns de prora do 0,4% ao O, 1%. Pero isto
prietários urbáns no Estado, dos
afectaba só aos primeiros tres
cales o 75% son proprietários aa
anos, dado que progresivamen.te
vivencia que ocupan. Na Galiza, · o índice ascendia unha décima,
até recuperar o grado ánterior. .
ese réxime de tenza sobe até
Doutra parte, o governo admitía
case o 78 por cento.
unha pequena compensación
entre o IBI e o imposto sobre a
Ben ao contrário do que ten
acontecido nas últimas décadas
renda (IRPF). Pero ao realizarse

Penalizar un ben de
primeira necesidade
O novo Imposto sobre Bens lnmóbeis (181), que veu sustituir á
Contribución Territorial Urbana,
asumira a mesma filosofia desta,
esquecendo que nos últimos
anos se tiña producido unha mutación trascendental. A vivenda

As zonas rurais están afectadas polos impostos, pero carecen de
servícios.

Vivendas familiares ocupadas
A Coruña

Lugo

Ourense Pontevedra

Gal iza

Estado
1

72,79 .

81,96

84,42

77,81

77,54

74,87

2,13

2,76·

17,59

18.,77'

-

Facilitada pela empresa
En aluguer

O imposto actual sobte imobeis carece·
dé xustificación
Tal e como esta establecido é
O Estado segue a reservarse
un tributo xeral máis a engadir
para si a meirande parte da re.
cadación fiscal. Asi o Imposto
ao IRPF, etc.
Para Francisco Constenla, a
sobre a Renda (1 RPF), o Impropriedade de inmóbeis podeposto sobre Sociedades ou o
IVA, seguen a depender dogo- ·ria ser tida en canta .como un
recargo no imposto sobre a
verno central. As comunidades
renda, porque deste modo reautónomas carecen, case comsultaría ·gravada a capacidade
pletamente, dunha fiscalidade
.real do contribuinte e non só o
própria, sendo deJ)'endentes,
polo tanto da financiación que . feíto de que esteña en posesión dun ben inmovel . lsto é de
teña a ben outorgarlles o Estater en conta, pasto que a ·capado. O maior grado de autonocidade económica do cidadán
m ia encóntrase nos concellos
que ate agora eran os encarre- -mídese palas· r~ntas tota,is que
recibe e non por un só factor
gados de recaudar a contribución rústica, urbana, asi ·como . do patrimó-nio como -fai o lBI
cos inmóveis. Serve o exenias licéncias fiscais. plo, neste sentido, de que un
O novo imposto sobre_bens
xu_bilado que herdase unha viinmóveis (IBI) conserva a filovenda no centro da cidade 'fesofía da antiga contribución
ria que -pagar un IBI moi alto,
que é a dun tributo de hai 150
c:;ando é probabel que esta peranos.
s oa careza
A revisión do
. doutras rencatastro e a
sua repercu181 TERIA
situasión no IBl
mostran unha SENTIDO DE SER
ción de eleva·ción xeralizapresión fiscal
da dos ¡mposdesmesurada. UN IMPOSTO DE
Se o' IRPF era CONTRA- ·
tos está a pr9vocar un can- .
xa un imposto
pouco progresi- PRESTACION DOS
sáncio fiscal
. vo, é dicer, pe- SERVICIOS
percept i be l
por parte do
nalizaba pouco
aos ·que máis MUNICIPAIS E QUE
contribuinte
que , nalguns
tiñan, definíncasos, desen- ,
dose como un VINESE A
verdadeiro im- SUSTITU 1R AS
bocé¡l en conflipost~ de ma- - ' - - - ' - - ' - - - - - - , - - - - · tos . ·
Estado
sas, e menos ACTUAIS TAXAS DE
progresivos ALCANTARILLA
_ D.O,
sobrecarga asi
ao cidadán de
son, obviamente, os impos- LIXO, PAVIMENTO, ... . impostas tendentes a penates indirectos
lizar ao comun
sobre o consuda povoación,
mo, como . o
mentres esca- ,
IVA, que afee;pan á fiscalida.
- tan ·por igoal a
de as rentas altas e os grandes
todas as persoas independ.eri·defraudadores que só resultan ,
temente do seu nível de renda,
perseguidos de forma simbólica.
agora a perpetuáción ~ do im'
.
p·osto sobre b.e ns inmóveis,
após .unha fonda elevación de
Consecuéncias da
valores no catastro, conforma
o establecimento dun tributo · suspensión temporal
máis, caracterizado pala . sua
A suspensión por un tempo da
extensión de imposto masivo e
non de imposto persoalizado, · revisión catastral é a proba da
pésima acollida da medida. Peque teña en conta os diferenro, sobre todo, pode xerar ·untes níveis de renda.
ha1ilusión que lago se vexa ·.
frustrada. Por outrai parte, esta
181 teria sentido, tal e coparalización· supón un agrávio
mo indica Franscisco ·Constencomparativo para os concellos
la, profesor de Facenaa Públique xa realizaron a su·a revica, de ser un . imposto de consión catastral e que surtiu xa
tra-prestración dos servícios
os seus efectos sobre os vicimunicipais e que viñese a susñ os, nalguns casos desde ·
tituir ás actuais taxas de' alcan1987.
. -•
tarfllado, lixo, pavimento, etc.

da~~ta

o

,

En propriedade

O 181, _xunto ca IRPF e o IVA conformaªgama de impostas regresiva, por áfectar
a toda a povoación sen distin.ción de renda

Q

Q

PROBLEMA É
MÁIS GRAVE
NA GALIZA.
POLA INEXISTÉNCIA
DUN.HA ORDEACIÓN
TERRITORIAL QUE
ACLARE DUNHA VEZ
POR TODAS O .
TRATO ESPECÍFICO
QUE MERECEN OS
IMÓBEIS DO
SECTOR RURAL

..

2,73

2

1,40

1,80

21,76

' 14,44

11,46

17,05

Fonte INE. Censo de Vivendas 1981
,
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Obsérvese que case ~ 80"/o das vivendas están ocuP,Sdas polos.,seus proprietários. Esta situación é ,ainda máis alta no caso da
Gallza. O Imposto sobre Bens lmóbeis penaliza, xa que logo, a exterisas capas da povoación, ainda que non teña outras rendas altas. E non serve para distinguir,' cunha maior carga fiscal, aos detentadores de várias propriedades .
......
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REVISION .
. CATASTRAL FOI
- APROBADA ANTE
OS CONCELLOS
SOCIALISTAS AOS
QUE SELLES DEU
. A CONSIGNA DE ·

xan consideradas, chalets a efectos contributivos ou qi.Je os habitantes do agro sofran a r.evaloración de casa, cortes e outras. instalacións e terras, segundo cate- ·
gorias industriais ou vilegas que
non se corresponde.n coa realidade económica que se está a
catalogar.

A· revisión'· cata$trai desestabilizou, desde 1987,
.. un lo'ngo número·de cor1cellos galegos

Pagar pOr -un piso própr"io ·

_tanto coma se :fose · alug~do

O dragón medievar dos trabucos,
dos impostas ~ contribuéións sopre a propriedade da terra, proAGUANTAR
Se analizamos o proceso habido
- soqre· á revisión catastral obser¡ . ·vp ca manifestacións,. .folgas,
d~spl~ntes e protestas en vilas e
vamos que a explosión de conflicidades. Narón, Cangas, Rianxo
tos foi periódica e constante.con
e Boiro, entre outros, póñense
incidéncia en concellos diversos
· .en pé de guerra coa sua visita-.
(Rianxo,
Vilagarc1a
•..
Nar-On,
Fe-·
esta sobre un tipo médio de graO Estado oferece aos cóncellos
ne, Cangas, Boiro ... ) As consevame, a carga segue sendo ·moi
a posibilidade de aum'entar-os incuéncias,
xa
que
logo,
da
inadegrande. O g'ravame, en boa lóxi:
ca·socíal, debería ser progresivo.: cuada revisión eran pagadas po- . ·gresos das suas arcas a cambio
de gravar a presión fiscal.
los rexidores _municipais, que
máis alto para os que máis teA povoación resint.e un au-'
eran, como recadadores, os que
ñen. O ideal, que o govérno .non
mento de. impostos que vai conrecebian as iras dos viciños, :·en
contemplou nen parece ter intentra o propritário que vive nq piso
lugar do goverr10 central, de
ción de contemplar .após das
adquirido despois de anos de saquen verdadeiram.ente depende
eleicións municipais coa nova
crificios, Tal vez cuns cartas gaa
fiscalidade
na
sua
case
totali,reentrée en cena do catastro, señados na emigración.''.Tan lago
dade: Os concellos resultan,
ria que o que o cidadán pague
. tivemos conciéncia do alcánce
deste
modo
obxecto
·dun
tiroteo
no imposto sobre a renda en funda medida-, que perxudicaba
constante, cando,' por outra parte
ción da sua v·ivenda ou ben inprincipalmente a mariñeiros e
son
eles
as
vítimas
dun
déoil
fimobel, se descontase totalmente
traballadore.s, comezamos unha
nanciamento do Estado.
dolBI.
dinámicá de mobil,izacións contra
a revalorización do catastro" -exCoa actualización prevista o
En resumo, que segundo a replica o pr~sidente da xunta xesvalor dos inmóveis no conxúnto
visión prevista do cátastro, o citora do C~ncello. de Canga!:¡, Mado Estado ascenderá a 123 bidadán ·debe pagar porcentualllóns de pesetas, frente aos 42,4 . riano Abalo, elexido despois de .
mente o mesmo teña un único
máis · dun ano de embargo do
de 1989. Nótese o benefício fispiso ·ou teña dez, non penalizánconcello polos veciños- . . Outra
cal para un Estado q~e xa se
dose aos· proprietários de inmóreación desta clase dérase tabeis tanto máis grandes sexan e .significara pQJa sua' preocupá-=
mén en Boiro onde os veciños ficipn e especial interese á hará
eliminando do impqsto aos que
caron divididos entre o alcalde
fan uso. da viv~nda· própria como - de recaudar impostas como o
Manuel Velo, destituido por sen-·
IVA (coa disculpa de equipararobxecto de primeira necesidade,
téncia
.xudicial, e o seu sustituto ,
nos
a
EtJropa)
e
cunha
actualizacomo seria o correCto desde ún
Del
Rio
Dieste. Valoracións cación a·marchas forzadas das tarponto de vista social. E esta distastraís diferéntes para propriexetas de identificación ante a facriminación non se ve correxida
dades de valores moi semellan-·
cenda.
.nas compensacións establecidas
tes, mal funcionamento da oficico; imposto sobre a renda.
na instituida poi.o Concello para
lmperícia ou.
· estudar as reclamacións produciSe ternos en canta estes facto- · premed~tación ·
·ron tensións enorme$ que deres, sumados aos notabilísimos
Concentración de viciños de Narón en contra da suba da contribución urbana'.
Xullo de 198JI .
·
erras de valoración das empre • .' A revisión catastral fo¡'·probada . sembocaron no paso d~ catre
-. concellais·do PSOE ao BNG . .
sas encargada$ de realizar o caante os concellos socialistas aos
quelas- zonas que están previsgrandes cidades governadas potastro, obteriarños a conclusión
"O problema -sinala_Mariano
que se lles deú a consigna de
tas como urbanizabais pero que
los socialistas.
dé que no Ministério'€-no gover"aguantar", ate que- a Federación
Abalo- radica na filosofía deste
polo de hoxe non o son", lembra
Na actual xestora de Cangas
no en conxunto existe unha gran
imposto, que non é para repartir
Española de Municípios, controlaun integrante -desta comisión.
consideran que as críticas á revi. imperícia á hora 9e tratar. estes
riqueza coas revisións senon pada _polos socialistas deu síntomas
Xoan Gato adiantouse á acusasión catastral agachan unha intenias. Haberia que considerar
de non querer ,cargar con ser:ne-. ra criar graves problemas aos
ción .hoxe xeneralizada contra a
igualmente .:que a medición reali.:
tención de cortarlle as ponlas a
traballadores que se se meteran
llante peso.· E nese momento
Administración Central e ·facia
zouse no momento álxido da estoda unha filosofía de impostas,
na compra dun piso para paga.cando os socialista que acumulan
memoria do PXOU do 83-84 no
. peculación dos últimos anos, o
pero non as raíces. En apoio
un descontento interno, mostr:ado
ren menos e 'finalmente ialles
que todos os proprietários de sodeste critério denuncia -a posique deu lugar a que a
custar máis caro ca un aluguer".
no Congreso do partido, o~de- a
lares procuraran a maior edificaactualización de 1991 supón un
ción de EU, CDS, PP e PSOE
maioria de delegados eran con- - Para a .Comisión constituida en
bilidade sen ter canta que isto
incremento do 300% sobre a vaque están a favor de aumentar
cellais, ·alcaldes e diputados proNarón entre concelleiros do BNG
conlevaba un aumento da tribuloración anterior.
estes impostas ainda que aprovinciais, deciden aprazar tempoe as asociacións de vec•ños para
tación.
veiten o síndrome do poll-tax paralmente a revisión.
xestionaren reclamacións, o proEn Narón, no ano 1988 (ver
ra poñer a caldo ao governo cenO problema·
blema real da revisión do catasANT 369) xurdira xa a. acusación
tral. "Tal como está a situación Ou ben a elevación dos :¡mpos·tro está no último Plan Xeral de
máis grave en.Galiza·
de que no conxunto do Estado, a
conclue Mariano Abalo- a nasa
tos, por médio 'do catastro, é ·a
Ordéamento Urbán que ten unfederación de municipios que esproposta
é resisitir contra unha
· O probler:na é máis grave en Ga- · demostración dunha portentosa - has previ$ións de crecemento
tá en mans do PSOE negociaba
política fiscal que agrede aos traliza cá no resto do Estado. En
esaxeradas. "Non se contemplaimpéricia e descoñecemento por
o reparto do pastel orzamentário
balladores".
•
primeiro lugar, como xa dixemos,
parte dos .socialistas ou c;:abe suron coeficientes correctores nadun xeito que beneficiaba ás
porque o número . de proprietapoñer, con maior certeia, que a
rios de vivencias é aquí maior e, . revisión forma parte dun plan reen segundo, pota inexisténcia
cadatório que intenta sufragar
dunha ordeación territoriaf que
progresiva elevaci.ón de gastos-estableza categorías e fins de
do Estado, Jllº~tos. deles provoFRANCISCO CARBALLO
c.ada área e aclare dunha vez
cados pala: necesidad e .de solpor todas á administración do
ventar a situación terceiromun_Estado, o trato específico que
dísta da maioria das cidades que
O catastro, palabra italiana, é un _censo descriptivo
pañol contra a "araña do catastro". En 1932, duranmerecen os inmóbeis do sector
viran, nas últimas décadas aude bens inmóbeis. No s.XVlll botouse man destes · te a República, determinouse utilizar a fotografía
r.ural. .Oeste' modo evitariase que
mentar en gran medida o seu
instrumentos para uniformizar a· administración im- _ aérea.
· vivencias familiares cun pequeno
número de habitantes, pero non
positiva e p~ra dispoñer de coñecementos para a . Con estes precedentes e nos anos 60 redactouredor se. terreo de labranza
así o seu nível de servícios, •
reforma económica. Uniformización e reformismo
se o catastro actualmente en uso.
son as duas características dos catastros· do EstaNa Galiza o catastro debía servir para a concen' ·
. do-moderno. · .
tración parcelária e para a ordenación urbana. Ao
;. En España fol Ensenaoa, ministro de Fernando
operativizar estas, apareceron tales alteracións
VI, quen dispuxo duns equipos mpi completos para .que nen a consulta dos amilloramentos, nen a do
elaborar o catastro: lan os "xustizas" e os peritas · catastro facilitaron o labor. Unha inadecuada toma
nominados para iso xunto con intendentes, asesode dados, erras de transcripción, valoracións superes xur_ídicos, escribanos, agrimensores e taxadoradas inutilizaban os servícios catastrais.
•
res. Convocaban para o interrogatório ao abade do
lugar, alcalde~ rexedores e a certos veciños, tódos
os que debían previamente xurar dicer a verdade.
. Quedan os éxemplares dese catastro ·de Ense1920 OS PROPRIETARIOS
nada, 1752-1756, verdadeira fonte de dados. Fiscalmente non logrou o intento e houbo grandes reCONSEGLJERON ELEVAR
voltas en Galiza contra a. "contribución única" que
GRANDES PROTESTAS NO
. se .desexaba im'poñer.
.
.
A racionalidade económica do íiberalismo necePARLAMENTO .ESPAÑOL
. ~ ~itaba destes médios e asi na segunda metade do
·1F ':f: . ::
~ XIX e na primeira dos XX repetíronse os intentos
CONTRA A ARAÑA DO
As consecué·ncias políticas da revisión viñan sendo pagadas polos . dun novo cata.stro. En 1920 e'spropietários conseCATASTRO
concellos.
·
··
·
guéron elevar gr?~d~s protestas no Parlamento es--

Os concellos pagan '

a

UNHA RACIONALIDADE POSTA .EN DESORDE
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• .- Campaña para poñer os nómes en galegó (Páx. 6) .- • Disensións no PSG-EG (Páx. 6) • A falácia da
representatividade deportiva (Páx.1 O) • A CIG maioritári~ na Administración e no ensino (Páx. 1O) .
• Eurogalicia de Flichk a Kio (~áx. ·11) • Arxentina e os milicos (Páx~ 15)
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RECOMPOSICIÓN PARTIDÁRIA

Coalición Galega e Centristas
anuncian a sua confluéncia en Converxéncia ·Nacionalista

PP e PSOE tentan OPA·S
sobre os alcaldes galeguistas
•A.EIRÉ

Vários alcaldes coagas
teñen manifestado que o
seu cámbio de partido
débese ás presións
exercidas polo PP e PSOE
que os ameazan con
retirar investimentos
prometidos, boicotear os
plans presupostados e,
mesmo, mudar o paso
das estradas. Ante esa
presión plantéxanse
o seu futuro e alinéanse
cos que menos ódian.
"Veu o PSOE e fíxome a proposta .de apresentarme con eles ás
eleicións, como me neguei ameazáronme con mudar o trazado
da carretera, logo veu o PP e
oforeceume un investimento
maior que o presuposto do concello en 20 anos. Qué ia facer?
Pactei con Cacharro que, polo
menos, vaime respetar porque
nunca foi capaz de gañarme. Se
me nego a ir con uns ou con outros, estou seguro que non recibimos un can, fágolle mal ao pavo e, seguidamente, perdo a alcaldia". Quen asi se expresaba
era un alcalde fichado recentemente polo PP.
Segundo pudo saber A NOSA
TERRA nesta disxuntiva debátanse outros alcaldes pertencentes a Coalición Galega e a CPG.
Perguntados vários rexedores
que ultimamente mudaron de
formación polos motivos do seu
cámbio, todos coincidian, ainda
que sen querer irse contra o seu

•o erro dos presupostos.

O debate dos presupostos é algo suporífero para calquera, ainda que sexa 4n especialista, pero case traumático mesmo para
os parlamentários can.do un Góverno ten maioria, polo que non
necesita facer nengunha concesión.
Os calificativos que dedicou a
oposición
aos presupostos da
xéncia Nacionalista. A maioria
do PSOE na Galiza aléntaa por · Xunta para 1991, estes dias endiscusión, toron múltiples e vase ·"algun dia nos pode servir de
-riadas. Vexamos alguns: "erraaliado", ainda que, en Madrid
dos, eleitoralistas, malos, grimonon están polo labor.
Vitorino N~ñez, pala sua ban- .. sos, súmisos, provincialistas, sinistros, incapaces, fraguistas,
da, trabal/a con rede. Os seus
irreais ...
. catre deputados no parlame.nto
autonómico, sen os cales o PP
Pero o PP non se imutou. Maperderia a maioria; permítenlle
nuel Fraga ten ordenado que no
camiñar só polo arámio eleitoral.
tempo que duren as discusións
De caer estrepitosamente semsobre os presupostos ninguén
pre lle quedará ese amortiguador
saia do Parlamento, nen aleganpara negociar ca PP a Deputado razóns maiores. Suspendéción de Ourense. Voltaria ao coronse- -asi as audiéncias, as fesmezo e os máis feridos serian
tas, as conferénCias, actos e
outros. O Presidente do Parlainaguracións. E·, asi, hai que atu. mento lánzase en solitário, · con:io
rar o estribillo repetitivo: "trinta
fixo sempre, sen bagaxe ideolóseis, trinta e oito, trinta e seis,
xico que o condicione e sen as·utrinta e oito, trinta e seis, trinta e
mir case riscos. .
oito ... " Moito pior que Xosé Luis
Perales e · ~ulio lglésias a duo.
O gran problema é que, agás
en Ourense, província na que
E a cantilena repétese tamén
domina a rede caciquil, ou
ano tras ano. O seu argumento
buceari dentro das diferéncias
é o da financiación autonómica.
do PP (como pretenden os coaEscóitanse asi as perdas de Gagas) para conseguir candidatos
liza pota má financiación, a incacon ''tirón eleitoral" ou, como afirpacidade de ter autonomia sen
maba un dirixente coaga, "un caunha financiación própria; a imcique, porque arrecada votos de
posibilidade de governar depentodas as maneiras, millar é que
dendo económicamente de Maos arrecade para o naso proxecdrid ... A mesma canción case
to q'-:le para UfJ partido de Macos mesmos· cantantes esteñan
drid", ou se dotan cunha ideolono poder ou na oposición.
xia consistente.
O segundo "leit motiv" é o do
O problema de CG foi que
endébedame-nto, que si ; que
conseguiu un corpo teórico cannon.
do xa non habia partido. A maior i a dos que se embarcan na
Mentres tanto alguén anda" a
Converxéncia Nacionalista, inmirar as partidas das distintas
cluido· un sector minoritário do
Consellarias e descubre nelás o
PNG, que anda a escarnbel l ar
peso que cada quen ten no Gonas siglas do Partido Galeguista,
vemo: '"como é pos1
í bel que a
seguen a pensar que primeiro é
Romay lle rebaixasen o presufacer un partido e despois xa lle
posto se unha das prioridades,
darán o perfil ideolóxico. Pode
afirma Fraga, que é. a agricultuser, outra vez, o seu gran erro.•
ra". Esto tamén hai ·sempre al- ·
guén que o diga no debate.
•

e:

Converxéncia Nacionalista optará po difuminar a sua ideoloxia ou ·asentarse sobre
o ideário nacionalista de CG

novo partido, en que o fixeron
"porque asi o povo sairá gañando pois irnos conseguirlle máis
causas".
A maioria tamén recoñeceu
que a proposta non veu só do
PP, senón que tamén ó PSOE
chamou ás suas portas con idénticos argumentos.
Outros manifestaron que
oPSOE non só oferece axudas
para os concellos, senón postas
personais e créditos do Estado -a
baixos intereses".
Un alcalde definía a situación
deste xeito: "PSOE e PP están a
lanzar unha OPA hostil contra todo alcalde que non sexa do seu
partido, como son máis fortes,
ou chegas a un acordo oo absórvente. Para eles non existe a tua
ideloxia, porque vai existir para
min a deles se eu podo seguir
facendo o que quera no. meu

concello?"

Contraste coas
declaracións de Fraga
Este xeito de proceder, contrasta
vivamente coas declaracións realizadas por M. Fraga, nas que .
se alegraba "da confluéncia deCentristas e Coagas e da existéncia dunha direita galeguista".
A desputa do c&mpo político entre o PP e os seus sócios ven xa
de meses atrás, pero agora faise
moito máis evidente, tendendo a
ir en aumento até a celebración
dos comíc.ios municipais.
A alianza eleitoral entre os
partidos dos Núñez e o posíbel
desembarco de Vitor Moro, se
conseguen apoios económicos
para o seu proxecto, é visto por
parte do PP con sério temor,
mentres alguns cavilan nJ.mha
posíbel confluéncia na Conver-

EMIGRACION

Mudará o mapa eleitoral

Os fillos de emigranJes. ·
nacidos fóra poderán obter a cidadania españolá
•X.C.

Unha reforma sobre o
Código Civil en matéria de
nacionalidade vai ser
apro~ada próximamente no.
Parlamento español, despo1,s
de ~er pasado polos·trámites
píimeiros no Congreso e
no Senado. A modificación,.
que procura adecuar alg1.,m...
has situacións de facto criadas pala Leí de Estranxeria,
contempla tamén alguns
cámbios que deben
permitir o acceso
1
á nacionálidade española
dos tillos dos.emigrantes.

de emigrantes, o requisito de ser
A actividade .desenvolvida nos
ques de ser sancionado definitiresidente legal en España, podeúltimos meses polos dirixentes . vamente na Cámara Baixa-un
rá ser dispens.ado polo Govemo.
do PP e o PSOE en Latinoamériproxec·t o apresentado polo
Nos demais casos, a dispensa
ca, incrementada notabelmente
PSOE- ten máis a ver coa adea respeito doutras épocas, teria cuación de certos problemas po- só será posíbel en circunstána xuí.cio de persoas ligadas a
cias especiais".
líticos motivados na Lei de EsPrecisamente a ambiguidade
aquelas comunidades de emitranxeria do 1986,. sempre en regrantes fins exclusivamente eleida formulación, "poderá ser dis·lación cos paises latinoamerieatorais. Segundo estas fontes, a
pensado", introduce un factor de
nos e cos óllos pastos no 92.
revisión do Código Civil de próxiAs mudanzas van referidas ao discrecionalidade,. que por outra
parte é a permanente cantilena
ma aprobación poderia posibilitar
prazo de 2 anos para optar pota
o acceso ao voto de vários miles
nacionalidade española, que - doutras formulacións xurídicas
de. novos votantes· -sempre no
ao respefto. Asi, na leii de Esagora se amplian a 3, de maneicaso dl;ln acceso mas-ivo a esta
tranxeria, para obter a residéncia
ra qu,e aquelas persoas coa opvia~; o que poderia xerar signifilegal prescrita para poder aceder
ción de recuperar, segundo entre
·á nacionalidade esíxese permiso
caUvos cámbios no mapa eleito- e11 vigor esta modificación, ·ter
de traballo, pero para conseguir
ral, que até agora contaba como
anos para tramitar os seus pasumatório residual o voto emitido
este último poucos -por non dipeis.
cer nengun- son os .empresários
pola comunidade emigrante.
O artigo ,2 6 retírese-específicaSegundo out_ras fontés o texto
que se arriscan a contratar a
mente aas emigrantes, "cando
aprobado polo Senado e a pi se trate de emigrantes ou tillos
pe~~mas non residentes.
•

a

• Malpica debaterá as normas urbanísticas. o próximo
día 18 celebrará a sua primeira
reunión a comisión de seguimento da revisión das normas
urbanísticas de planeamento de
Malpica, segundo acorde do
Pleno Extraordinário.
Nesta reunrón estudaráse o
: funcion.amento e o calendário a
seguir pola comisión para levar
a cabo as actuación necesárias
para comezar a revis ión das ·
normns.
Áprimeira reunión acordouse
convocar a · un representante da
COTOP ~ a outro do Governo
. Civil.
A comisión, constituida o 30
de Agosto, está .composto pola
corporación municipal , veci'ños
afectados nun número non superior a 1O, o técnico municipal
e outros asesores cuxa preséncia se ·consid!3re necesária.
•
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·Xa

Jie tedes notne? Campaña da MNL e Nutricia

/

·para que os.·n omes de nenos e nenas sexan en galego
xa; lle tedes nome? é o
banderin de enganche
dunha campaña que a
Mesa pola Normalización
Lingüística (MNL) promove
para que os nenas nadas
na Galiza usen.nemes no
seu próprio idioma. A
campaña, subvencionada
pala Xunta dé Galicia,
.canta co sqporte da .
empresa de alimentación
infantil Nutrícia que se
converte en pion,eira na
participación da empresa
privada na normalización
lingüística.
Hai uns anos o recorrente era ir .
ao l'ibro do Padre Seixas, aquel
"400 nomes galegos", se un queria inscribir a un tillo .ou unha filia
co neme en galega. Desde agora os pais e as nais galegas van
ter acceso a uns folletos onde
poderán escoller, e coñecer, os
nomes que o noso idioma f.oi
criando para chamarás persoas.
A campaña que Nutrícia e a
. Mesa viñeron xestando · nos últimos meses, persegue esa finalidade e vai ter continuidade no
próximo mes de Abril, n:ieses es-

campañas que a própria Mesa e
collicfos polos organizadores toa AFNL teñen previstas para fomando como referéncia os . nacimentar a galeguización dos nomentos do ano 1986,
Sás de Maternidade, Ambulatórios, Farmácias. e Hospitais ·
son alguns dos centros onde se
fixarán os 1.000 carteis e se repartirán enfre as futuras nais os
25.000 cuadrípticos que recollen
as suxeréncias para nomear aes~_
fillos en galega.
A campaña ten a novidade de
dirixirse a: un sector moi determi-·
nado, embarazádas e famílias,
para que o galega teña preséncia naquelo que nos identifica
máis: o neme. pr(>prio. Futuras

mes das persoas adultas, Qeberá servir para que o sorriso irónico dalgµns funcionários nos rexistos civís sexan causas .do pasado, cando chamarlle "Xoana" a
unha nena requeria máis comprobacións, é un exemplo, que
pórlle "Arantxa".

. ~ras famosas
Desde o folleto tres caras coñecidas incitan a usar o galega no
nomes dos recen nades: Carlos
Blanco, Uxia Blanco -intérprete
de Sempre Xonxa- e o Mago Antón, que téfmén estiveron presen- .

ALGÚNS ~-oMES E A SUA SIGNIFICACIÓN
Alexandre. Grego: inimigo
Alba. Latin: aurorá bana.
Aloia. Latin: loubanza.
.
Artur. Grego: coidador da Osa [~onstelación]
Bento/Bieito: latin: ben nomeado, ben dita.
Antia. Latin: que pranta cara ao adversário.
·erais. Latín; latexo.
Ariadna. Grego: moi santa, moi rebelde
Cibrá·n. Latin: habitante de Chipre.
.eaia. Grego: ben falada.
Cintia. Grego: nome dun monte de Delos.
Duarté. Xermano: caudillo, gardián glorioso.
Dinís. Grego: consagrado a Dionisia.
Diana. Latin: odia.
Estebo. Grego: corcado de loureiro, victorioso. Flavia. Latin: amarela, loira.
Fiz. Latin: feíiz, fértil. '
· tria. Vasco-cánatbro: pec;ira.
Froilán. Xérmano: terrado señor.
lrimia, Topónimo do nacimento do ria Miño.
Iris. Grego: anunciadora, mensaxeira.
Martiño. Relacionado co deus Marte.
Reimunde. Xermano: consello protector.
Ledicia. Latin: alegria forte.
Lia. Hebre:_vaca.
Roi. Xermano: rico en glória.
Se!Jin. Grego: deus Xúpiter.
Luisa. Xermano: combate glorioso.
Uxio. Grego: ben nacido, nobre.
Minia. Xermano: grande e forte .
Xenxo: Grego: protector da família.
Saleta. Francés: topónimo desta localidade._
Xiao. Latin: xentilício da família lulia.
Xisela. Xermano: frecha.
X&:Jrxo. ·Grego: ·qué traballa aterra.
Xoana. Hebreo: renovarei a família.

tes na posta en cena da campaña. Se Carlos Blanco, o home
que descubreu a Don Paco para
a Rádio Galega, referiase ao
"bon gasto", Uxia Blanco apelou
á "autencidade" e Antón ao "sentido comun". Nas vísperas desta
campaña Manuel Rivas referiase
nun artigo ao "fin dos Manoliños", cando o recurso á galeguización dos miniños pasaba polo
emprego do diminutivo. Agora a
panóplia é moito máis ampla, e
ainda que o diminutivo segue
senda un recurso da ternura, ·xa
non debe ser o exclusivo camiño
da galeguización.
No folleto inclúese un listado
de máis de cen nomas para nenas e nenas coa sua explicación
etimolóxica.

Participación da
empresa privada
A novidade da campaña, ideada
pala própria Mesa pala Normalización Lingüística, é a presén cia, como patrocinadora, dunha
empresa privada adicada aos
productos de alimentación infantil. O xerente de Nutricia , Francisco Bouzada, declaraba que "a
marca que represento ten o rosto de quen representa en cada
território e esta campaña pareceun
ha boa iniciativa".
A distribución do material da
campaña vaifóla realizar a própria
t
MNL.

ESTRATEXIAS DO NACIONALISMO

Membros do PSG-EG piden un ha·clarificación
da política de alianzas do partido
• M.V.

"O. PSG-EG está a adolecer dalguns titubeos no tocante á sua
política de alianzas. Esta política
deberia e~tar mellot ·defi·nida",
mañifestou a A Nasa Terra, Xan
Cancelas, secretário político e
portavoz municipal do PSG-EG
de Moaña que ven de apresentar
a sua dimisión dos cargos no
partido, ao igoal que o seu compañeiro na direción local,_Gandido Miranda. Nun documento aos
médios de comunicación anjbos

afirman non aceitar "en base a
urxéncias eleitorais, a supresión
do congreso do partido ate o·92".
"Curiosamente, sinafan, están en
congreso todas as forzas políticas menos nós".
· Estes militantes que din representar "~n inquietude existente
· nün sector da militáncia, polo
menos rexional': que inclue Vigo
e a sua bisbarra, indican que por
· "confluéncia nacionalista" entenden "as relacións en pe de igoald ae:te das forzas nacionalistas
cara a total unificación e non
acercamento mimético .ás posi-

·ció ns do BNG", deClaráridose
ademais "firmes partidários da
confluéncia da esquerda en Galicia nunha q_rganización de dire-,
ción galega" que deberia estar
aberta "clara e xenerosamente a ·
unha série de colectivos, chámense EU, ex-militantes do PT,
grupas· nacionalistas indep.ondentes" etc.
. "Pensamos, afirman tamén,
que o nacionalismo ten qué deixar de ser unha barreira que írnpida o acercamento das distintas
correntes da esqu,erda". Este

acercamento non se teria producido ate agora, a causa "da desgan? e os tópicos que alimentan
o campo nacionalista".
Pala sua parte, Domingo Merino, membro da direción do PSGEG, manifestou a A Nasa Terra,
ao fio deste escrito, que "o Congreso celebrarase con normalidade no 91 ". "E se preferimos facelo despois das municipais, engadiu, é simplesmente para ter
uns datos claros de reflexión e
non vernos obrigados, dado o
caso, a modificar o critério con-

gresual".
Para Domingo Merino, as declaracións dos militantes mencionados non tan máis que ''reflexar
a liña do partido". "Atraer á esquerda española fo i sempre un
obxetivo noso, sinalou , sempre e
cando ese encontro se faga no
campo do nacionalismo de esquerda".
Tras incidir na necesidade de
debate no seo do partido, Merino
reafirmou a proposta do PSG EG de converxéncia nunha "gran
organización da esquerda nacio•
nalista".

RECOMPOSICIÓN DO MAPA MUNICIPAL
,_

Amenazan con ·mobilizacióhs pala segregación

Os burelistas e~ixen de nov() o .cámbio de nome do concello de Cervo

• HERNAN NAVAUVIVEIRO

O movimento· burelista pala segregación da vila do concello de
Cervo, que ultimamente parecía·
conforme con ter reducido as reivindicacións á petició~ de que o
município ·pasase a se denominar Burela, acaba de ameazar
con resucitar as demandas se- '
gregacionistas lago· de que na
asamblea xeral da asociación viciñal "O Vencello", entidade localista que capitanea intermitente, me~te a reivindicación, se apro~
base esixir a imedjata modificación do nome do concello mariñán., que"" pasaria a chamarse
Burela no canto de Cervo. De
non seren estoitados, aseguran, retomarán a estratéxia segregacionista, que parecia abandoada. Na asamblea de "O Ven-·

cella", que agrupa a centos de
burelistas, adoptouse o insólito
acorde de solicitar expresamente
o yoto cidadári para .."o partido"
(non para "os partidos") que asuma estas reivindicacións. Hai
poucos meses, o PP, precisa-

. mente, ,apresentou no· Concello
direita, e mesmo se especula
coa apresentación paralela, pero
unha moción en favor do traca
nominal. · Ainda qué desde ·"O · da man, .dunha lista viciñal "independente" sob a bandeira do seVencello" négase con énfase calq u er vinculación..... política dos
g regaci onismo que, celebradas
as municipais, tentaria formar
seus dir~ctivo_s, .é· notória a. relación dos localistas de Burela coa
maioria ca PP para descabalgar

Que vai pasar cos osos das aceitunas? .
"'

-

8 H.N.

Que se ·segreguen, se hai valor.
Despois da gasolineira á saida
do núcleo urbano de Burela está o. límíte territorial con foz, e
ninguén pretenderá que Foz ceda ur:i só metro para estirar o
"Excmo. Axuntamento de Burela". Vaia, que sen Cervo (donde

.
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vai a Casa Consistorial), sen
·San Ciprián, e sen as parróquias do rural, Búrela seria
meia dúcia de kilómetros e moi.tas toneladas de cemento .armado ... Que se segreguen, a
~er se o mar, semente o mar e
un comércio por portal que o
dia _que comecen a pechar non
paran, dan para ser a capital

.

costeira que procu·ran infelizmente os localistas -menos dos
que semellan- desde hai moito.
E 6 Casino de "Ledícia"? Ai!,
o Casino burelés . Nas recepcións, tirarán ao chan os osos
das .acei.tunas? Quererán que
os barra a colónia cabo-verdia- ·
na? Quera sabela: que pensan
facer cos osos das aceitunas?•

ao PSOE da alcaldía. En Burela
é donde o PSOE segue a atopar
as maiores resisténcias eleitorais. Pésie a que o asunto súmase a rintgleira de temas que teñen provocado as disensións internas no PP, éste, por si ou á
sombra dos .burelistas, estaria
disposto a explotar a sustanciosa veta eleitoral localista.
A aposta da direita polo burelismo visceral · é decidida. Hai
meses, a Deputación Provincial
de Cacharro conce·deu unha
subvención de arredor de .cinco
millóns de pesetas á asociación
folclórico-recreativa "Ledíciá", de
cuxa directiva,. forman parte ·vá. rios membros da xestora local do
PP, para iniciar a construción do
· que ca tempo se pretende que
sexa un Casino de· Burela. •
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Escepticismo e rechazo sindiGal ás ofertas de privatización

Transnac·i onais do comércio marítimo están
a comprar grandes _éstaleii'os en todo o mundo
• E.SANFIZ/FERROL

Os anúncios realizados
polo presidente da Xunta
Manuel Fraga e o seu
conselleiro de lndústria,
Juan Fernández, dando
canta da existéncia de
negociacións para
proceder á venda de
Astano e
Barreras, foron recibidos
cunha mistura de
escepticismo e de rechazo
entre os próprios
traballadores do sector
naval e os médios sindicais
da comarca de Ferrol.
Ninguén parece oferecer excesiva credibilidade ás afirmacións
dos membros do governo autónomo, pero a realidade é que en
todo o mundo as transnacionais
relacionadas co comércio marítimo están a adquirir factorías nava is e especialmente grandes
estaleiros. Asi unha empresa noruega adquiriu e reabreu o estaleiro Goband no Reino Unido, e
tamén está interesada en mercar
a factoría de Dinsk en Polónia.
Os estadounidenses de Lesmar
negócian para mercar un grande
estaleiro en Fráncia e un consórcio anglo-americano opta para
adquirir o Gdansk de Lech Walesa . Todos estes movementos
mercantís son síntomas inequ ívocos da recuperación da const ru cci ó n naval e poden tamén
apuntar que nen Fraga nen Fernandez "xogan de farol".
De todos os xeitos os sindicatos especulan con que eses
anúncio s poden enmarcarse
nunha estratéxia que pretenda
fechar os estaleiros galegos no
vindeiro ano 92. Mentres, Comisións Obreiras afirma que Astano é perfectamente viábel "tendo
en conta a incuestionábel recu peración da construcción naval ,
reflexada actualmente na saturación de carga de traballo do resto dos estaleiros do Estado, a
Converxéncia lntersindical Galega acusa á Xunta de Galícia de
abandonar a defensa do estaleiro como constructor de buques,
segundo se desprende das propostas privatizadoras. Os nacio. nalista~ apuntan que detrás das
ofertas trasladadas polos membros da Xunta podería estar unha connivéncia entre Fraga e o
ministro _de lndústria para fechar
Astano a finais do ano 91.

J'

dos pola mala xestión . Tamén ·
Javier Dongil (CCOO) subliñou a
inconsecuéncia dos membros da
Xunta "que un dia defenden que
o governo autónomo participe
nos Consellos de Admini.stración
das empresas públicas con estabelecementos en Galicia e ao
día seguinte propoñen a sua privatización".
·

,.

.
.··

O dirixente da CIG manifestou
que no suposto de que Astano
se privatizara, non construiría
buques senón que se manteria
unicamente a actividade de reparacións e se reduciría selvaxemente a sua plantilla. Segundo
Xosé Diaz, todas as tendéncias ·
actuais do mercado confirman a
recuperación da construcción
naval, especialmente para grandes buques, como demostra o
proxecto que están a redactar
cinco grandes estaleiros europeus de un petroleiro con
280.000 toneladas de peso morto e doble casco .e doble fundo.
O dirixente nacionalista denunciou que ninguén fala de privatizar os estaleiros públicos de
Puerto Real , Sestao ou Sevilla
porque todos eles van oferecer
benefícios no 92 pola sua xugosa carteira de· pedidos. Xoxé
Diaz calificou de bluff político as
manifestacións de Manuel Fraga
e Juan Fernández dado que tala~
ban de ofertas privadas pero non
concretaban a identidade dos
empresários presuntamente interesados na compra de Astano. O
dirixente da CIG insistiu en que
Astano pode oferecer benefícios
sempre que se permita o seu acceso á construcción de buques,
se recapitalice a empresa e se
realice un Plan de lnvestimento
tecnolóxico no estaleiro.
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ANXO IGLESIAS .

Estalelros de Barreras en Vigo

XOVENES AGRICULTORES en colaboración coa Consellería de 1
1Agricultura
imparten conferencias en toda·Galicia sobre.·
1
1 •MILLORA DA CABAÑA GANDEIRA. •COOPERATMSMO.
•XESTION DAS EXPLOTACIONS.
1
1 •CONCENTRACION PARCELARIA
1
1
1
1
Esta.remos en
Destinadas a todolos agricultores e gandeiros galegos,
para axudar_a incrementar os rendime~tos das súas explotacións..

Tamén Barreras

As ofertas de adquisición do estaleiro vigués de Barreras xa non
sorprenderon a ninguén pasto
que xa hai vários meses se talara dunha empresa alemana interesada na adquisición desta factoría. "De todas maneiras -indicou o dirixente da CIG Xosé
Diaz- é difícil que se consume
esa venda dado que o INI esixe
un proxecto industrial viable e a
subrogación dos direitos da plantilla e os empresários o que queren é unha empresa sen traballadores". O sindicalista nacio·nalista afirmou. que Barreras ·poderia
ser perfectamente rentábel
"sempre que se recapitalizara a
empresa e non se rebaixara o
seu capital como se. fixo ultimaXosé Diaz (CIG) desmentiu
m ente pasándoo de 3.000 a
que empresa privadaJora sinóni- ·
1.000 millóns de pesetas, sé reamo de benefícios indicando colizara un Plan de lnvestimentos e
mo exemplo que os .estaleiros
se recuperaran as reparacións
privados de Santodomingo e Vulna factoría cunha política comercano veñen de recebar importancial agresíva tamén na fundición.
tes ·subvencións da Xunta para
Pero estas medidas non interepaliar os seus déficits.
san á División de Construcción
Naval do INI que continua coa
O dirixente sindical indicaba
súa política, marxinadora de Asque pola contra. empresas públitano .e Barreras. Somentes asi
cas como Endesa aterecen xuse comprende que o estalE:iro vi- '
,, gosos benefícios. ·xosé Diaz afirgués cqntinue oferecendo permou que Astano xa tora privado
das cunha plantilla de 500 ·trabade"sde 1941 até o ano 72, cando
lladores, cando o tope fixado na .
tivo que ser adquirido polo Instireconversiór'l° do· 84 sinalaba os
tuto Nacional de Industria para
876 .empregados".
•
solventar os problemas xenera-

1
1
1
1

1
1
1

A Coruña

MALPICA, PONTECESO, CABANA, ZAS,
CARBALW, CORISTANCO, SANTA COMBA,
LARACHA,, TORDO/A, VAL DO DUBRA,
BAÑA,ORDES,OROSO,TRAZO,
SANTIAGO, ROIS E BRION.

Lugo

GUITIRIZ, BEGDNTE, RABADE, OUTEIRO.
DE REI, VILALBA, COSPEITO, CASTRO DE
REI, PASTOR/ZA, MEIRA, RIBEIRA DE
PIQUIN, CASTROVERDE, LUGO, PALAS DE
REI E GUNTIN.
,

Ourense

BEADE, RIBADAVIA, MEL.ON, TOEN,
A PEROXA, OURENSE, O SAN CIBRAO,
ALLARIZ, CENLLE, OBARCO, VILAMARTIN,
CASTRO CALDELAS, MACEDA, V/LAR DE' ·
BARRIO, XINZO DE LIMIA E O IRIXO.

Pontevedra

A GOLA.DA, RODEIRO, DOZON, LÁ.LIN, VILA
'DE CIN~EL, SILíEDA, A ESTRADA, CUNTIS,
MORANA, PORTAS E RIBADUMIA.

1
1

1

Para máis información diríxanse a Xóvenes Agricultores,
r/ Cartagena, 2. Telf: 58 07 60. SILLEDA

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1 ___________ .J1.
IMPARTE:

PATROCIN~:

CONSELLERIA DE
AGRICULTURA,
GAND•RIA & MONTES
e

- ~

XOVENE.S

~AGRICULTORE~

Avda. de Lugo, 209. SANTIAGO. THs: (981) 56 23 50.• 56 2S 50.
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pROBLEMÁTlCA ASISTENCIAL
Cárita's de Ourense cohverteuse nu.nha·grande _empresa de asisténcia social·

Granxas de vellos ·. - · ·

·

-

-

cian 21 -firmantes do centro de A
Farixa, "estivo castigada cinco
meses mirando todo o dia para
os cristais .no comedor, pedindo
no .verán, por favor, un cartón
para poder abanearse". O castigo foille imposto por non querer
darlle á roda da sua silla.
Outro interno estivo pechado,
en pleno verán, na piscina sen
auga e colleu unha insolación .
Os castigos, á hora da comida,
son múltiples. Por negarse a comer un plato poden quedar sen
postre, facerllo comer á noite a
mesma comida "ou quedar várias horas, 4, 5 ou máis, na mesa ante as viandas que se negaron a comer".
As irregularidades na comida,
segundo as denúncias, son múltiples. Afírmase que consumen
moitos productos cedidos pala
Cruz Roxa e excedentes da CE,
alguns deles caducados e outros
en mal estado de conservación ,
nun relatório que lle sacaria as
ganas de comer ao máis famento. As dietas , non se coñecen ,
ainda para aquelas persoas que
máis o necesitan.

•ALFONSO EIRÉ

Granxas de Vellos, poderia
ser un-título tópico, pero é
unha penosa realidade
que viven centos de persoas en Ourense
polo camiño dunha
pretendida .solidariedade
social que abarata custes
e cónverte· unha esixéncia
·Social nun negócio:
grandes centros onde
se acugulaban vellos
enormemente
deteriorados, financiados, .
sen control, polos fondos
públicos e palas pensións
dos residentes que son
atendidos malamente
por uns empregacios
sobresatu radas de
fraballo. Todo en aras
dunha máxima: aforrar
e aforrar. E a sociedade
tan tranquila.
"Benigno Maure é Cl:migo_ persoal
de Albor, cada vez que qa,mian
xuntos facia un novo centro, lago
viña a Deputación e repartía
cuantiosas subvencións ... O internamente de necesitados faise por
rigoroso favor ou recomendación.
Cando chegan as votacións, recóllese o seme'n!ado: un notário
vai polos centros arrecadando até
os votos dos deficientes psíquicos, os caciques, moitos deles
cregos (chamados os cregos Vitorinos, poi a sua afinidade , ao
Presidente do Parlamento) reclámanl le a devolución do favor aos
familiares". Asi resumia un dirixente de Cáritas (organismo autónomo da lglésia para a promoción e a asistéocia social) a formación da rede de asisténcia so- ·
cial que levantou Cáritas Ourense en toda a província.
. ·
A raíz de celebrarse as elei-·
cións sindicais no cenfro de A
Farixa e de ser despedido un delegado da CIG, a opinión pública
tivo · coñecimento das .denúncias
de várias irregularidades que se
dan nos 20 centros de Cáritas,
entidade que rexenta en Ourencargados receben propinas por
se , de forma prepotente, e se.mella que plenipotené::iária,.o cre- · 'ATAN AOS VELLOS - tratos de favor, sistemas de castigo aos enfermos; agresividade
·
go Benigno Maure.
CON CINTAS DE ·
verbal; comida fria e caducada;
Pero non era a primeira vez
medicación de maneira arbitráPERSIANAS AOS
que se poñia en cuestión "o que
ria; malversación de fondos pú .
estaba a suceder en Ourense".
RADIADORES PAÁA
blicos .. ." e, por se fose pouco,
·Nun estudo autocrítico da pro:·quédansell~ coas cartillas de
pria Cáritas' de Gal iza,· feito no
QUE ESTENAN
aforro".
ano 1981, apontábase que en
QUEDOS'
Ourense existia unha montaxe
Realizadas
empresarial que xa daquela manumerosas denúncias
ne xaba 7,5 veces máis que o
resto das Cáritas xuntas, que .se
Nos documento-denúncia entre- ·
desviaba da aüténtica línea que
. gados ao Fiscal Xeral apórtase a
debía seguir a institución. Nou- .
carta dunha ·viciña na que afirma
tras ocasións tamén Cáritas ·traque se "qued.aron con 17.650
tou nas suas reunións o caso de
Servícios Sociais, ·seméllase
pesetas que a Seguridade Social
. Ourense, poi? pretencjian "revimáis a unha película como a de
abonou pala marte dun familiar,
sar a act1,Jación e adaptala a Ga"Alguén Voou Sbbré o Niño do
obrigándolle a firmar un recibo
liza". Ourense impédja esa...unifi- _Cuco, ou a un pesadelo qoe a un
contra a sua- vontade", denuncación de critérios e supo-ñia
centro de asisténGia social instaciando que, a partir daquelas,
apartarse da doctrina de servílaQo nun país, dise que ·oesen"maltratan ao meu familiar e facios sociais elaborada por Cárívolvido e, agora, calificado con
céndolle a vida imposíbei'".
tas España.
esa palabra que tanto se usa:
Outra pers'oa denúncia que
Foron tamén numerosas as deeuropeu. O seu relatório simplifiu.nha muller de Piñor "cando innuncias apreseritadas diante dos
cado poderia ser máis ou menos
gresou tiña unha cartilla con tres
organismo públicos, desde o Goeste:
millóns de pesetas, cando voltou
"Mal e insuficiente equipamenvernador ao Concello, pasando
á sua aldea só tiña millón -e méto; falta de pers.onal, auséncia de
polo xulgado, e o próprio Bispo,
dio nunha cartilla na que non fiprogramación de actividades;
ao longo destes últimos anos.
guraba o seu home". Tamén se
ambiente coercitivo nas liberdaO relatório que fan maís de 50
afirma que apareceu unha carta
des personais; má r'elación cos
persoas., traballadores, ex-emque ela nunca firmou, na que se
pregados, inte~n6s, familiares e
familiares; enfermo pasa a ser
di que "non quería voltar máis á .
a Plataforma para a Defensa dos _posesión da institución; os en-

o

'MAIS DE 50
PERSOAS
DENUNCIAN
IRREGULARIDADES
DIANTE DO FISCAL'

Aforrar como sexa
A máxima de Benigno Moure,
coinciden todas as testemuñas,
é "aforrar como sexa".
Esta propensión á tacañeria
trae consigo a falta de calefación
en moitos centros ("nunca a vin
funcionar'', afirma unha ex- traballadora do centro de Maside) polo que é léxico que "os residentes pasan fria", que os empregados teñan que lavar a roupa a
man por non pór a funcionar a
aloea".
lavadora, que, en todo caso faApar~cen tamén nos docu rao pala noite para aforrar, ou
mentos entregados ao fiscal a
que sexan os mesmos traballaacusación de que a várias persodores quen teñan que trasladar
as tixéronlles firmar herdanzas
os enfermos nos seus próprios
aproveitando a sua deméncia e
automóviles "mentres a ambu como "seguiron cobrando duranláncia de Cáritas, donada por
te meses a pensión de persoas
Caixa Ourense, dedícase a facer
xa martas".
servícios para outras empresas,
Numerosos testimónios coincicobrando polo transporte''"
. den nos mao_s tratos aos internaA "mania de aforrar" de Benigdos. Asi várias persoas afirman
no Maure, repercute direitamenque se mantén aos enfermos
te nos traballadores e internos.
"atados ás suas sillas, camas e
Asi hai ex-traballadores que deincluso aos radiadores con cordas de persianas para evitar cai- · núncian o ter que traballar 24 horas, 26 dias cada mes e que padas e liortas entre eles".
"Unha destas persoas", denún-· ra atender a "24 ancianos, tres
deles alcólicos e unha enferma
inválida mental, estábamos a encargada e eu".
lsto trae cons.igo o que "para
que non dean traballo os enfermos palas noites, adminístranselles sonníferos'.'.
A falta de personal, a maioria
do existente. non ten nengunha
MÁXIMA DE
.cualificación e entra. por recomendación, é a causa de que
BENIGNO MOURE
n~n se duche aos internos reguE AFORRAR,
larmente, ·que se chaguen nas
suas camas ...
AFORRAR
. Tamén denúncia unha testeE AFORRAR'
mu~a que houbo · enfermos que

~A
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morreron por falta de atención
médica".
·
·'
En Maceda, o -capelán, anda
á percura de xornais polos bares
porque Benigno Moure .non ace- ,
"O camiño de Cáritas de Ourencatólicas.
de a suscreber ·ao centro sequer
·'CARITAS
. se, agora denunciado nas suas
Baixo a sua mitra montou to- a un periódico, por máis que, co·éonsecuéncias polos sindiCé;lt9s,
do o tinglado Benigno Maure, .
mo denúncia unha ex-tráballado. CAMBIOU
non podia levar a outro sítio. E o
en plena colaboración cun pora, "as decisións do Señor Moure
· camiño do colaboracionismo bader político e éaciquil co que se
están precedidas por abundanA ESMOLA
rato cunh'a 'Administración que
retroalimenta.
tes cantidades de alcool e os
POLA PROMOCION,
non se responsabiliza en sério
seus bds Montecristos, do que
Vários destacados membros
de dar unha atención de calidanon se privaba di ante de min".
PERO EN OURENSE de Gáritas denuncian o método
de aos mái's necesitados. En
empregado en 9urense como
TODOSEGUE
definittvá, é o camiño da insoliAs contestacións
"retrógado socialmente'', mendariedade social porque favoreIGUAL'
tres que, Etelvino 'Blanc_
o, res·ce
-a
base
de
abaratar
os
cusEsta sipnóse das diversas deponsábel
da
organi~ación
sindites- que os pobres vellos, elvanúncias apresentadas ao Fiscal,
cal da INTG, da que partiron as
dos
e
os
enfermos
terminais
do
e realizadas xa-con anterioridade
. primeiras denúncias, afirma
SIDA nos saian máis baratos".
tiveron unha contestación moi
que a sua dehúnGia "non é un
Asi
definía
o
editorial
da
revista
curiosa por parte do governador
.
at~que contra Cáritas nen conde pensamento cristián, lrímia,
Sanz Pech en 1985: "os internos
tra a lglésia, ainda que n0n
moc1on; a compas1on pola
o
que
está
a
acorrer
con
Cáritas
permanecen voluntáriamente
coincidamos cos seus plañtexaconcienciación e a denúncia; o
Ourense.
nas residéncias: non se lles perEtelvino Blanco
mentos, senón para que desaparcheo polo cjesenrolq; a falla
mite os abandonos voluntários
parezan casos ~speluznantes
Na província ourensán monhumano, na solidariedade imade rigor polo estugo e planificaagás que o soliciten por acorde
que non se poden permitir. Este
touse un tinglado, denominación , xinativa e flexíbel.
ción. Pero en Ourense todo secos seus familiares; as medidas
xa non é un problema laboral; é
dada por un responsábel de CáCaritas cambiou aquela faciague igual. ·os ca.ndados a toda
adoptadas pola Dirección, están
un problema social e nós tiveritas de Galiza, que non ten nana dun facer caridade que en
apertura
aferrolados
por
un·
dos
,. xustificadas, en todo caso, tendo
mos que asumir un compromiso
da que ver co resto. Nada de
vez de mudar algo, reforzaba ·a · bispos máis retrógados da lgléen canta as deficiéncias psíquipois colléronnos como ponto de
programas inovadores, baseasituación, á vez que cambiaba a
sia española, Temiño, impediron
cas dos·enfermos".
referéncia".
•
dos na creatividade, no capital
esmola polo programa de procalquer cámbio nas ~structuras
Pala sua, banda o bispo Diéguez Reboredo, saiu en defensa
de Benigno Maure, afirmando
que "el e a sua equipa merecen
gratitude pola sua laboura asistencial e caritativa, dando o me1lor servicio en todos os órdenes"; ainda que a disculpa era
unha pastoral no "Dia da lgrexa
Diocesana".
As primeiras denúncias públicas foron contestadas polo respo nsábel de Cáritas Ourense
Todo-los númerQS do periódico A Nosa Terra_,
cunha "querela contra Etelvino
ecJitados en Bos Aires, entre 194! e -197!, Blanco, Secretário da INTG en
Ourense" e a afirmación de que
en colección facsimilar de 4 tomos. ~
estaba disposto a que se investigase a sua. actuación, algo que
Ten ªVora o lec1or nas súas mao5 un documenro h151órico de flrande impoi:tancia. de maneira
pretende facer agora o Ministério
que todo aquel que qulXer ser sabedor do lat~o vital da.< comunidades pal!ióucas de Su·
Fiscal. Falar con el resulta tan
damerica e a sua lonfla lotta conua a adversidade hlstónca. ten ~ra a ocasión de consultar .
impósibel como denúncian moieste periódico. que é un espello no que se refl~a a vida polilica e cu/rural gal~ naque/a
e17U'1rac1on enue 1942 e 1972.
to s familiares. Nunca está, e
cando está, "ten moito traballo".
Fo1 a NOSA TERRA de Aménca un periódico nac1onalJS1a e se!ida de lribuna. unha..< veces

A.sombra de Ourense
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Unha grande
empresa privada
Cáritas Ourense, cos seus 20
centros, espallados por toda a
província, converteuse nunha
"gran empresa privada de servícios", que moveu o ano pasado
626.265.876 millóns de pesetas,
segundo dados aportados pola
própria institución .
A maioria deste difieiro procede de subvencións da Deputación Provincial, que destina o
80% do presuposto previsto para
obras sociais a Cáritas, é dicer,
uns 600 millóns de pesetas ao
ano, ao que hai que unirlle as
pensións dos próprios internos.

Ten aportado, ademáis, numero'sos solares para construir os
centros, o mesmo que fixeron algu ns concellos. Noutros casos
. arranxáronse propriedades da
lg1ésia.
. Para a construción e equipamento das instalacións é a Xunta
quen se encarga de financialas. A
entente existente na época da
Fernández Albor voltou agora,
dadas as boas relacións non só
de Benigno Maure cos "homes de
Vitorino", senón tamén co actual
Conselleiro de Sanidade, Manuel
Montero, que pretendia que Cáritas construise un centro para albergar a enfermos do SIDA.
Pésie a isa financiación públic~ non .existe nengun control sobre Cáritas, nen sequer _por parte
de Cáritas Galicia.
Pero, como afirmaba un crego
ourensán-, ... "e a sociedade tan
contenta e satisfeita, o único que
lle amola .é ver aos vellos pala
rua".
.•

ohaa/ e outras ohc1osa. d lrmandade Gal~. orpamU3ción patriótica·pdi11ca que encadraba
¡¡aleyUJS/dS de diversa.~ tendencias. lanlO prcxedenres do exilio (Castelao. "Nüñez .BuaJ can/O
mte{lrantes da errnr!fadon económica rPuenre. Prada. A velmo D1azJ
Asi. os flrandes acomecementos daquel tempo van aparecendo en A NOSA TERRA onentados e cenrrados por Castelao na neces1dade de cada mrre. A 'Cnacion do ConseDo. da Jrmandlide e da Gl!Jeuzca. parecen ser o pomo de partida do comba1e nac1onal1sra posterior á
Guerrd Civil

X.L. Méndez Ferrin
da Coleccjón)
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ELEICIÓNS SINDICAIS

A opción ~ nacion.alista gaña . alí onde o condicionante empresarial é menor

UGT.rentabiJiza a ventax(l a dUas bandas,
e·mpresarial e:guvernamental
.

.

.

. .r

.

•

· centrais nacionalistas en sectoséñcia notabel en empresas de
empresa. A UGT non -se lle esOs nacionalistas
res como a admini~tración públi- máis de cincuenta trabaUadores
capan case nengun dos delega- ' destácanse na
ca ou o ensino, é 'dicer, en lugados posíbeis, ao tempo que meo que denota a sua repartida reA unha semana do fin das eleiAdministración Pública
res onde a presión empresarial
dra
a
competéncia
entre
-cenpresentación, froito da , cal ten
cións sindicais. confirmase ore
no
Ensino
·
non se manifeSta e os condiciotrais, dando lugar a un aumentaacadado xa o grado de central
de, por número de delegados,
nantes externos, ainda existindo,
do
número
de
delegados
ele_
i
tos
máis representativa que comparque ·se observou desde un prin.
En
coerénda·
co
dito
ate
.
aqui,.
son menores.
en conxunto (notabelmente sutirá,
no conxunto do Estado con
cípio. ·Como xa se ten dita nes· son máis facilmente comprensíA CIG logra tamén unha preUGT, CCOO e ELA.
•
tas páxinas e ·resulta doadamen-- perior en cada -novo ' proceso
as
vitórias
acadadas
potas
beis
eléitoral). Por outra parte, o
te deducibel dunha observación
maior potencial económico e o ti'.
sobr.e o terreo, a UGT destácase
sobre .as demais centrais grá: · po de .sindicalismo á alemana
que preconiza .UGT permítelle
Ensino
'
cias, en parte, ao apoio que reoferecer servícios, mesmo extra'
cebe do sector empresarial, nolaborais, aos que n0n teñen acemeadamente en pequenas emSGTE ASIME
CSIF UCSTE
CIG
ANPE
UGT STEG_
so
outras centrais: seguros, carpresas onde . s.e elix.en .un ou
,
neis
de
conducir...
.
.
dous delegados. Esta consigna
A Coruña···
o ·(O) '
(O)
(3)
(O)
17 (11)
8 (5)
8 (9)
4 (4)
o
Por último non convén esquecirculou entre as .asociacións de
(2)
(4)
(2)
6.(4)
6 (2)
5 (7)
2 (2)
2
2' (O)
Ourense
cer,
ainda
tjue
resulte
de
sobras
empresários desde antes do iní- .
(4)
7 (5)
4 (4)
4 (4)
8
o (2)
(5)
Pontevedra
12 (8)
(O)
notório, o feíto de que as 'posibicio do proceso eleitoral e surtiu
lidades
de
ascenso
e
promoción
os seus efectos. Un delegade de
(9)
(2)
10
2 (5)
(9)
Total
35 {23) 21 (12) 17 (20) 10 (10)
na respeitiva empresa aumentan
UGT é unha garantía de.que·non
tanto
máis
asimilabél
sexa
a
opexistirán conflitos, nen reivindica-.
Os números entre paréntese ~orresponden aos resultados de 1987.
ción pola que se presenta o tracións "excesivas". Un bon exembállador:
O
sistema
xaponés
de
STEG é o resultado da fusión dos sindicatos que no 1987 se presentaron baixo as siglas SGTE,
plo pode estar na empresa -de
UCSTE-Lugo, UCSTE-Pontevedra e ASIME
granitos de Porriño que ocupou ·. negociación individual co empresário é unha meta aínda-1onxaha
a un bon número de traballadodesde a óptica de:> poder, pero
res reconvertido·s de Asean. A
que
este tratará, sen .dúbida, de
necesidade de acalar calquer
. Resultados totais
reivindicación e non "poñer en · imbuir a partir de agora.
perigo o posto de traballo" conduc;;iu a que os-outrora traballa-...
Non Afil.
Outros .
CIG
UGT
Administración
dores afiliados a centrais· máis
(Central, ·Autonómica, e Local)
.reivindicativas . óptasen, neste
1114
101
126
162
2030
A-Coruña
1545
· caso, pola Hsta uxetista.·
Lugo
299
223
120
10
62
533
CIG
128
27%
(22,7%)
Outro ·dato a ter en conta e
51
Ourense
306
662
389
45
109
UGT
113 23,8% (23,8%)
que obrou a pral do sindicato-so- ·
87
138
Pontevedra
1302
- 1829
1456
45
ccoo 112 24% (20%)
cialista é o _
apoio económico, · xa
. ,
CSIF
39
8,2% (17,2%)
coñecído, qüe recebe do goverFuncionários ·
119
128
113
112
2
Outros 82
nq central. lsto permite contar
aos afiliados do sindicato·de Re- ·
Galicia
3149
5162
3725
313
274
590
A porcentaxe entr~ parénte$e · ·
dando -na Galiza moito máis su· corresponde ás eleicións celemidos baixo as directrices do
Nestes dados nori figuran as actas declaradas non computábeis palas Comisións Provinciais.
bra~as en 1987
PSOE- cunha infraestrutura hu,
mana que repasa empresa por
· ·~· VEIGA

a

ccoo

~

ccoo

uso

'

DEPORTES

Ante -o Deportivo-Celta ·

A falácia das equipas representativas
•PUCHEIRO

A función representativa dos espectáculos deportivc:>s é algo tan
anacrónico como ·pretender ins ~
.taurar os torneos medievais nunha sociedade plural social e ide·
olóxicamente. Son duas formas,
unha arcaica e outra evoluida,
do tribalismo e dun intento de.
unicidade. Pretendese así que
as diferéncias sociais, de clase,
queden ~apadas por algo _superior que debe unir a toqos, ben
s~xa unha selección estatal, nacional ou unha simples equipa
áe cidade ou vila.Quérese que -·
esa idea conxugue os distintos
intereses contrapostos, cando
non antagónicos, esclerotizando
a conciéncia crí-tica a personali·
dade diferenciada de cada indivíduo e o seu feitó -cultural, para
·convertirse en parte dunha masa
a que, se é factibel agíutinala, dirixila, manipulala para un fin, tamén pode ser pa-ra outro total' mente distinto.
'
Deportivistas no encontro Celta-Deportivo do ario 87 -

Por iso a representatividade é ·
algo>consustancial á falta de liberdades. O Señor representaba
aos serbas_, o. nobre aos señores, deles depenélia a sorte de ·
todos e todos dependian da von.tade do Rei, que era .que presidia torneos e batallas . .
ós movimentos fascistas pu- _: xeron, outravolta, de moda a re-

'

.

.

presentatividade unida ao patrio=
terismo ra~ista_ A época d.a anteguerra mundial estivo c;hea ·dunha exaltación do próprio, da sublimación das diferéncias, imprescindíbel para conducir as
masas a. unha guerra na que se _
dilucidaban claoros iríterese·s_económicos, intentando rec.om-

.

-

poñer o mapa colonial despois
da caida dos grandes impérios
coloniais ultramariños.
A Olimpiada de Hitler é a mostra ·sobrancéira da elebación do
espectáéuto dep9rtivo ' categoría de símbolo. Frete a eta estivo
a Olimpiada paralela, solidária,

a

Albión ou a Rúsia Comunista
non era máis que unha traslación da "Cruzada Nacional", e un
xeito de demostrar o poderio da
raza, 'exaltada por Franco no seu
libro do mesmo nome,levado lago a pantalla e exibida con autobús e bocadillo.
Porque me vai representar
amin un xogador que gaña máis
. el nun ano que eu poda gañar na
vida e que nen sequer é .galega
ou tala galega? De que é representativo un clube do que non
podo ser sócio pois non dispoño
do diñeiro suficiente para pagar
o recibo?
Que ternos en comun eu e o
constructor Alvarez, presidente
do Celta,ou o pluricargo-oficial
Lendoiro, Presidente do Deporti- -..._
vo? Qu~ une ao espectador de
xeneral, pespedido de Ascón ou
Sidegasa, co ex-delegado de Fa- ·
cenda en Vigo que se acomoda
no seu palco? Entre o forofo que
ven desde Ramirás ·e trae un bocadillo para non gastar na comida e o empresário de Viviere que
ven comer co seu chofer ao
Mosquito? En suma que pode
antifascista, de Barcelona.
unir a persoas que non teñen
0-franquis~o ; .como réximen
ningun interés comun? Pode fadrctatorial,. fascista, usou tamén
ceto o interés porqüe gañe unha
ao espectáculo deportivo com
equipa? Unha resposta afirmatiaglutinador de masas e col'T)o representac.ión do seu poderio an-- 'V'a )evaria a negar a existéncia
te o extranxeiro. · O Real Madrid · dr, contradicións no seo da so91edade e xa · se sabe cal é a
· xogou o -papel de estandarté, e
ideoloxia que o propugna.
•
os goles da selección a Pérfida

. REFORESTACIÓN ECELULOSAS._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

QMELLOR O.OS MUNDOS

As duas transnacionais teñen relación direita co PSOE

O proxecto de celulosa de As PonteS
pasa da Flick ao Grupo Kio
• G.L.T.

O Grupo de lnvestimentos
Kuwaiti (coñecido como
KIO, nas suas siglas
inglesas), estreitamente
relacionado co Partido
Socialista Obrero Español, ·
convértese no primeiro
acionista e promotor do
proxecto de celulosa de
As Pontes. A construción
desta planta,
desaconsellada polo
estudo de impacto
ambiental, depende de
que se conceda unha
subvención solicitada ao
Governo Central por
75.000 millóns de pesetas
que cobrerá ampliamente
o orzamento de
instalación.
A saida do grupo sueco Stora do
proxecto volve o control de Eurogalicia Forestal a circos financeiros cercanos ao governo de
González que será quen -deba
autorizar
o
fondo
de
investimento desta fábrica de
pasta de papel ao sulfato, considerado dentro da Zona Industrial
en Declive, ZID do Ferro!. O ministro de lndústria Claudia Aran-

zadi anunciou a sua inNo de hoxe, a celulosa de- Fitención de apoiar a iniciag u e ira da Foz fornécese con
tiva para poder contar
plantacións · baixo contrata en
cunha proba material dos
Portugal na .Gal iza. A ampliación
propósitos de industriali· de capacidade da fábrica de
zar Ferrolterra, despois
Celbí que .deberá estar rematada
da retirada da Sociedade
antes de vinte meses, demandaItaliana do Vidro.
rá novas montes baixo contrata.
Feldmühle AktiengeJosé Marra Cuevas ten reinvidi.;F,. ...:.;!, ..~11·. ~. .
sellschaft notificou ao
cado a necesidade de construir a
consello de administracelulosa na comarca industriaÍ ·
100.000
millones
de
inversión
ción de Eurogalicia Foresdo Ferrol con subvención do Esyalgunos ni se van aenterar.·
tal, que preside José Matado para evitar que la madera
1,.., ....
l..'°'' .. ""'''"'
ria Cuevas, a sua decie$pañola se procese fuera. O
sión de abandonar o pro- - ·
presidente da Patronal acrecenta
..,......................... ,,. .......
xecto de As Pontes. Preque será preciso plantar extensir,.,
viamente (ver ANT 441 ),
vamente eucalipto. Na realidaqe,
a Feldmuhle, integrada no
o ex-sócio de Euro-Galicia FoGrupo Flick, quedara bairestal ten sido o' máis ·activo xesrw ........
xo control da transnaciotor de contratos de montes conal sueca Stora Kopparmunais na Galiza. Ten xa contra•. ...._..... \ ......... ,... r··.,.-·
bergs Berlags no verán
tadas ·por 30 anos 274 hectáreas
de 1989. Esta transacdo Monte de Nogueiroá, d parroEUROGALICIA
ción, que se formalizaba
U?!..~~!f.\..~
quia de Parada de Laviote no lrimedi9Jtte o pago de
xo, asi como en Forcarei, para
240 .000 millóns de pese- En meios das papeleiras calculan que o investiplantar eucalipto.- No Norde. de ·
mento necesário para a celulosa de EuroGalicia
tas, e que será efectiva será de menos de 75.000 millóns:xustamente a
Lugo, a' Celulosa de Navia, CEAno próximo mes de Xa- cantidade que piden ao Estado para montar unSA ten alugadas 751 .hectáreas
neiro, puña o proxecto de ha fábrica que non admite nengún pais da CEE
nos montes comuna'is de Foz
As Pontes baixo a estrapara plantar eucaliptos.
.
téxia do grupo sueco que anunpaquete do 30 por cento de acSe o proxecto d~ Euro-Galicia
ciou aos accionistas de Eurocións en Euro-Galicia Forestal. · Forestal se convertise en realidaGalicia Forestal a sua intención
Torras Papé! (do Grupo Kio) ·de (Fraga prometera a Cuevas
anunciou a sua 'intención de susde favorecer a ampliación da sua
todo o seu ap9io ao proxecto) ,
empresa Celulosa da Beira Increber o principal da Stora-Feldserian catro as fábricas de pasta
dustrial, CELBI en Figueira da
que presionarían sobre o monte
muhle, valorado en 100 millóns.
Foz, de 300.000 a 600.000 tonegalega para a pródución d.e .euO resto pasará a Sarrio, Ence
ladas de produción anual, en
(maioritária da Celulosa de Poncalipto, amais da de Papelga,
perxuício do proxecto galega.
tevedra) Forestal ·do Eume, La
proxectada para Narón, que consumiria madeira de piñeiro. . +
Salvadora e Papelera Astorgana.
A Stora despréndese do seu
ll'>i ...........
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
Felipe González

O PSOE·, ádetnais de .seguir
mantendo as suas siglas, o
que de por si merecer_ia unha
análise seniiolóxica sobre as
perversas relacións entre significante e significado, insiste
en rematár os seus actos
cantando a Internacional, cos
seus dirixentes puño alzado,
imaxe que, por certo, sempre ·
encontra un buratiño nos xornais. Aí están o ministró Corcuera, a ministra Matilde Fernández e outros mandamais
socialistas representando,
máis unha vez, a ceremónia
da confusión.
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·ANTIMILITARISMO
-

Manifestación en Santiago contra o consello de guerra a António Malina

Mália a existéncia de mil insumisos,
só dous mozos padecerOn xuício
imediata liberación do insumiso
preso . En Santiago arredor dunhas cincocentas persoas con.O pasado luns celebrou-se
centraron-se na praza- do To1Jral
un xuício militar na cidade
convocadas polo Colectivo de
Estudantes Antimilitaristas e polo
de Sevilla ao insumiso
C.A.. "Ro_mpamfilas". ·Tras cortagranadino Antonio Malina
ren o tráfico en vários pontos da
López, un traballador da
cidade e queimaren un boneco
construcción con vinte
representando a un mílitar, foranos de idade. Esta é a
maron unha cadea humana ·co- .
w reando consignc~.s contra a aboli:.. ·
segunda vista contra a
~ cióh do servício militar e os con- .
insumisión no estado
'::'.:J sello_
s de gúerra e a pral da insuespañol despois do xuício
S:2 misión. ·
a dous mozos cataláns en
i~
Mentres tanto o Ministro de
" ~ Xustícia, Enrique Múgica, tam~n
Novembro do 89 cando se
Mozos de várias cidades manifestáronse, o pasado dia 4, contra o envio de solda·
_anunciaba o luns 3 a criación de ·
. condeou a Caries Hinojosa dos ao Gotfo.
11 .599 prazas para a prestación
e Josep Maria Moragriega
tentou retrasar o xuício por· mor
tado no terceiro ·reemprazo do
social sustitutória. Na actualidaa trece meses de cárcere,
de cuestións técnicas debido ao
1989.
de só había 1 .391 fronte aos trinpena que inda hoxe non
non cumpri,mento dos prazos esta mil obxectores dispostos a recumpliron.
0 núm·ero de insumisos alizar este servício . .
ta~elecidos pala lei para a com!Jnicaciór:i do mesmo •. o fiscal pa- · desborda ao Ministro
Ao ser preguntado polo auAntonio Malina pode ser condeamento da insumisión, o ministro
sou por alto todas as alegacións
do a cinco meses de cárcere, . e sosteu a acusación pala negaO Movemento de Obxección de
calificou aos insumisos de "insopena relativamente curta se se ,,, tiva á incorporación a filas. A deConciéncia (MOC) apuntou o feilidários co cumplimento do. deber
compara coa pedida no ~nterior
fensa mantivo que en todo caso
s~ se teñen en conta as amplas
to de que haxa máis de ·1.000 inconsello de guerra, o que pode
a culpa seria por negar-s~ a fasumisos e sexa este ainda o se- ._ posibilidades que se lle aterecen
ser un síntoma de tentar "suavicer o servício militar e non por
gundo consello de guerra, senda · a quen non desexa cumprir b
negativa a incorporar-se a filas,
zar" o castigo aos insumisos paisto indício de que "o governo e ·. -~rvípio - militar". As "amplas posira non criar demasiadas protesxa que se trunfa a tese do fi~cal,
con el os militares, atopan-se . · l;>lfidades" referidas por Múgica
desbordados co número de insu- · . son só unha: a prestación social
poderia-se xulgar -de novo ao
tas na sociedade e ao mesmo
sustiturória cunha duración moito
mozo insumiso pór non cumplir a · misas a que se chegmi, non _potempo co.n tinuar aplicando a represtación social sustitutória. Sedendo represalia-los a todos. Po- . máis. longa que o servício militar
presión selectiva para non dar-lle
lo tanto a estratéx_ia do. governo · -dezaoito meses frente aos doce
gundo o avogado defensor hai
moitos azos .ao movemento antilimita-se a tentar frear o ·sentíactuais _da "mili" que probabelcase vinte mozos máis de Gramilitarisfa.
mento anti-militarista da socieda-· mente sexan re(:lucidos axi·ñ a a
A.ada' que apresentaron a mesma
O avogado defensor denunde condeando unicamente a tres · nove- que non son qúen de so1ualegación que António Malina
ciou as múltiples· irregularidades
deles."
cionar nen sequer con este aupara non iren á "mili" están procometidas no xuício e abraiou-se
0 mesmo dia convocaron-se
mento de prazas ao non se cocesados por negativa, senda es_asemade de que o fiscal afirmaconcentracións tanto a nível esbrer nen a metade dos pos.tos
te único xulgado por non incors·e que "os insumisos son uns
tatar com.o nacional pedindo a
necesários.
•
delincuentes". Cando a defensa , "poración -debería 'ter:se presen• XAVIER CANOSA

o

Despois dunha campaña contra o lume a base de estintores e cuadrillas con sacho, o
governo galega oferece unhas normas para os mariñei-·
ros de barcos en perigo que
esteñan a espera do helicóp- ·
tero de salvamento. Deben
sintonizar a frecuéncia axeitada: lanzar bengalas, poñer a
velocidade mínima de navegación e navegar a pral do
vento. De a pouco, este governo de remendos ; fornecerá de material de don Heráclio Furnier aos parados.
Mesmo os tópicos son modernizábeis. Parece que está
de auga foi sempre un bon
xeito de empezar a falar. Pero
os xovenes urbanos son
máis proclives agora a iniciar
a conversa cun E ti, lago, que
programa usas?. A informática ocupa o lugar do servício
meteorolóxico.
Alarma porque os rapaces
pales.tinos de doce ·anos ata. can con coitelos .de bullar patacas. Comprensión, en cámbio, para os marines de dous
metros de eslora que gover. nan Panámá coma se fose o
seu livin_g.
·

Las primeras Cuentas Anuales 1990 é o título dun seminário especializado, organizado pota Escala de Negócios
de Caixavigo, adicado a analisar o novo Plan Xeral de Contabilidade. As prazas son limitadas. A cuota de · inscripción
por asistente é de 35 mil pesetas, pero, segundo o folleto
explicativo, inclue o material e
os cafés. A banca, xa se sabe, é pobre, pero xenerosa
cos seus clientes.
Foi nun artigo .publicado opasado Domingo, dia 12, polo
diário El País .. Decía o seguin·
te, sobre a situación dos paises do Leste: "En Ocidente
preocupa que a escasez faga
volfarse á xente -contra os novas Governos, eleitos demo·craticamente, xerando unha
nostálxia polos vellos tempos,
cando estes paises recebian
suministros abundantes e ba. ratos de Rúsia".
·Pero non quedaramos en
que a URSS era -unha poténcia imperialista? Porque por
aqui creiamos que o imperialismo expoliaba e non benefi--.
ciaba aos seus paises .satélites.
•

LEMBRAN~S

DUN XORNALISTA LUGUES
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• ALFONSO EIRÉ

Nasceu co século en Castro
Ribeira de Lea, estudou no
Seminário de Mondoñedo e
despois de recibir as Ordes
Menores, decidiu non ser .
crego. F-oi mestre de Alvaro
Cunqueiro, de Vitorino
López e tantos outros,
fundou. unha revista para
que escribiran os mo.~o.s, foi
redactor xefe de Acc1on
Católica e militante da
Federación Católica Agrária,
até que aos 30 anos
trasladouse a Lugo e
traballou primeiro en
La Voz de la Verdade lago
enEI Progreso, en ambos foi
director. Ten dúcias de libros
. publicados e moitos máis
prémios e galardóns.
Conferenciante, prologuista,
cronista, rescatador de
pazos, fotógrafo, artista...
Todo isto é Xosé Trapero
Pardo, ademais de ser, para
moitos lugueses, O Peludez
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Vostede que retratou maxistralmente á famma rural galega no,
último medio século através dos
Peludez que v~ftan ás Feiras do
San Froilán, como ve hoxe a situación destas familias?
Neste intre en que estamos véxoa
un pouco complicada. Ainda que
están moito millor que hai 50 ou 60
anos e teñen médios de vida, teñen tecnoloxia moderna, están xa
case ao -dfa en todos adiantos como os habitantes das cidades. Hoxe os seus grandes problemas ra~
dican no précio do gado e no précio do leite. Non teñen a seguridade de que llo van comprar, nen a
como llo van pagar, nen cando ...
Os das montanas como non fagan
destas queixerias artesanais, véxolles a situación tremendamente
difícil.
_
Por.outra parte, os pr.écios dos
porcos da ceba están a baixar porque están importando de Alemá11ia
e doutros paises porcos cebados,
ben sexan as canles ou a c~rne xa
clasificada.
É necesário prepararse para a
entrada definitiva no Mercado Comun: Os l~bregós, galegos pódeno
pasar moi mal... E necesário facer
cooperativas, aforrar gastos man_tendo ingresos.
Hai unha série de tópicos que
sempre se vota· man deles cando se fala dos labregos galegos:
insolidário, incapaz de traballar
en equipa •..
Existe, certamente, unha· espécie
de individualismo, pero cando hai
alguen que os mova este desap~re
ce. Nesto teño esperiéncia porque
militei na Federación Católica ·Agrária. Cando hai unha persoa que te>ña categoria, que ?epan que non os
engana e que os leva por bo .camiño, xúntqnse e fanse fortes.
Na província de Lugo hg_ubo
moitos sindicatos agrícolas, moitas
cooperativas e institucións exemplares.
_
·
· O problema é cando desaparecen esa persoas e ven outra na

Xosé Trapero Pardo
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'O individua.lismo galego d~saparece cando é necesário'.
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que non confian. c ·omezan a dis- · ñan alguén que os agardase no
cutila e, moitas cooperativas, de- peirao.
sapareceron por ese motivo. A uniA min dabame medo .adentrarme
dade é moi fácil cando teñen nece- naquela ·gran cidade, ainda con
sidade e unha persoa que os aglu- amigos e familiares que sabia me
tine.
estárian agardando, e eles sen saber como ian facer: .. Que espír-ito
teñen ! Hái que ter un valor tremendo para meterse nesa gran cidade
'Qs LABREGOS
sen nunca ter saido da aldea. CoPODENO PASAR
ñecin xente que fixo un gran império económico.
MOIMALCOA

ENTRADA NO
MERCADO COMUN'

Esto foi o que pasou en América. Aí están os centros galegas
para demostralo. Déronse conta
de que tiñan que estar unidos para
defenderse. As realizacións que fixeron non teñen parangón. Aqui
mesmo hai cooperativ~s que teñen
un gran mérito, pero outras metéron se ·en aventuras sen realizar
uns verdadeiros estudos.

Os lagregos galegos mudaron
nestes anos de mentalidade?
As escolas cambiaron moito o
agro. Agora hai coléxios magníficos e os rapaces saen con novas
. ideas. Débese ao avance dos tempos e a que as nosas xen~es, cando ven que. o viciño ten un tractor,
un televisor ou un neveira e lle dá
resultado, .non quererJ ser menos.
E os meios de comunicación.·••

Claro, vivian. aislados na aldea e
só habia relación os dias das feiras
ou das festas. Era cando se daba
o intercámbio de novas, de ideas,
pero dun xéito precário, claro. Hoxe cada cinco quilómetros hai unha sá de festas, e algunha de categoría. A min -non me cabe na cabeUn cámbio de mentalidade za como poden- rifar un coche cada
semana como fai algunha nunha
Pensa que_se dá un cámbio de --aldea que era do mái~ remoto.
mentalidade · nos galegos emigrantes?
·.
.
"
As discotecas

Cando chega ali encóntrase total- .
mente desamparatfo. Eu quedeime
sorprendido cando ían comigo no
barco e lles perguntaba se coñecian a alguén .na Arxentina, se ti-

moitos afeizoados. Eu fundei un
semanário en Mondoñedo para
que puderan escribir os rapaces
porque a min costárame moito traballo que me comezasen a publicar. Nel escribiron por primeira vez
Como contempla, desde a sua Alvaro Cunqueiro, 'Fernández del
visión de case un século lntelro, _ Riego, Diaz Jácome ...
a prensa de Galiza agora?
Daquelas, cando vostede come~
Tivo un avance sorprendente, tan- zou de xornallsta, habla unhas
to no mecánico como nas formas. polémicas tremendas entre os
Antes era moi difícil facer as catro distintos periódicos que hoxe
páxinas que tiñan a maioria dos non hal ...
diários. Agora "El Progreso" publica 64 os domingos _e hainos que Téñense máis respeto ou máis
editan moitas máis.
medo. Antes polemizábase sobre
política, sobre ideas. Hoxe vanse
Cando era director de La Voz de ao terreo persoal enseguida. Pala Verdad tiña que facer eu todo, san aos insultos enseguida, até os
desde as editoriais a coller as cró- políticos.
nicas por teléfono.
Aqui houbo polémicas moi enciAgora tañen outra tacha, os pe- rradas. Algunhas curiosísimas, en
riódicos: fáltalles unidade. E como verso e todo. Habia polémicas moi
se quixesen polemizar entre si.
notábeis.
ñedo e comecei a andar pala prov•ncia con esas causas de sindicatos agrários. Seguin coñecendo lago a nasa xeografia desde a miña
profisión de xornalista.

Reflrese a Muimenta, non?
Si. Coñézoa porque nascín na Terra Cha e ali andei até os trece
anos. Logo marchei para Mondo-

Agora o~ xomalistas están máis
formados que antes. Antes habia
.

'

'NoN ME CABE
NA CABEZÁ COMO
UNHA SÁ DE FESTAS
PODE SORTEAR
UN COCHE
CADA SEMANA'

Hoxe como hai esas asociacións
de grupos de diários procuran non
meterse uns con outros porque todo repercute no mesmo. Non hai
esa espécie de señor que antes facia un periódico. e era el o que
mandaba e o que o facia.
logo veu o tempo en que non
habia liberdadade. Daquela~ tiñas
que escribir o que che mandaban,
· estiveses ou non de acorde. Os
periódicos eran só dun bando. ,

JA ideoloxia dos periódicos .
Pero antes da guera os perlódl- ·
cos tlftan todos a sua adscrlclón · ·
política. Agora que volta a haber
mái~ llberdade todos din que
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'O eriré> que c.ometin. con Pelúdez foi
Como se sinte que- un dos seus
persoaxes lle usurpe a própria
ldentidade, como ocorre con
Peludez?
Eu non creei a Pelúdez. Debia de
estar criado xa do povo. Dase o
caso curioso de que xa antes de
que aparecera no Progreso, nun
dos primeiros números, das primeiras feiras q,ue se celebraron,
dise que ''tamén virá ás feiras o
popular Pelúdez". Seguramente
lle chamaban asi aos paisanos. O
prímeiro que fixo a per_soaxe foí
Cora , logo outros, até que chegueí eu e me meteron no tinglado.
Eu cornetín o erro de facerlle falar. Se non o fago talar estaba libre del. Comprometinme , cando
me xubílei , a seguilo facendo
mentres pudera. Dá moito traballo, hai que ter en conta que todos
os anos son as mesmas festas ,
os mesmos fogo-s , as mesmas
atraccións ... Xa non sabe un que
dicer.
Para escribir algo novo cada
ano hai que estar moi en contacto coa realidade, non? Pero
o certo é que é un caso único
na prensa galega na que non

'PELUDECIÑO
E DE ESQUERDAS,
SINDICALISTA
E NACIONALISTA'

recordo unha persoaxe tan popular e que durase tanto te.m po
a sección.
Certamente tes razón. Haí que
coñecer as festas moí ben -ano a
ano e tamén estar ao día de todas
as cuestións para poder facer esta seción.
Pelúdez foise complicando. Primeiramente era el só que viña de
compras a feira. Logo ocorreuseme casalo. Metin asi á muller galega, a que se quer facer señorita
porque teñen cartas e todo isa.
Ela quer talar castelán e, entón ,
fala castrapo. Non ~ unha cousa
que inventase, coñecian a moitas
mulleres que talaban como Filo-

.
A BOBA Tl1lBA
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.,
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ode facelo fala(
mena. Unha delas morreu ainda
hai pouco. O outro dia estiven
ollando uns documentos onde se
via como o galega se defe11dia do
castelán: facendo uns documentos dos foros, tiñan que utilizar
palabras galegas pois non. existia
unha no castelán que pudese suplir a nosa xa que determinan unha idea máis que un obxeto.

Pensa que Peludeciño pode ser
o prototipo do xoven do agro
galego?
·

Si, podia ser. Pero _hoxe existe
moita polarización .por causa da
política. Hoxe métanse moito máis
en política, toman parte activa,
moito máis que os pais, tanto nun
lado como rioutro. Considero qoe
· h.oxe hai unha división excesiva. Despois nasceu Peludeciño e a Sempre teñen que estar penden- .
moza. Ten que ser difícil para tes tms dos outros pola excesiva
unha pe-rsoa da sua idade meter- fragmentación. ·
se neestes persoaxes xuvenís.

•

Peludeciño non ten moza fixa.
Cada ano ven con sua, busco unha, busco outra. P.odia facela Jalar, como fala a xuventude, pero
·teria que dispar dunha.plana inteira. Se non fala é por falta de ·espácio.
Peludeciño é de Comisións Labregas como din alguns en Lugo.? '
r
Procuro poñelo situado na esquerda, sindicalista e nacionalista.
Tendendo a _separalo do que é o
pai , algo moderno respecto do
que viña habendo.
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'CoNEZO A MOITAS
MULLERES
QUE CANDO QUEREN
FACERSE AS FINAS
FALAN CASTRAPO
COMO A FILOMENA'

•Negociación con ETA. Antoni Asunción, Director Xeral de
.lnstitucións Penitenciárias, afirmou .
que aqueles presos políticós condenados pof delitos de sangúe podianse acollar tamén a reinserción, segundo· a lexislaéión vixente.
Pouco depois de· facer esta declaración en· Bilbo, o Ministério de
Xustícia sacou unha nota alirmando que o Governo acelerará a elaboración dun novo Código Penal
coa finalidade de qu.e todos os
condenados por defito8 de sangue, pertencentes a organizacións
armadas, cumplan a totalidade
1
das suas condenas.
Declaracións e nota- semellan
formar parte da campaña do Governo para abrir unha fenda entre
os presos de ETA cara unha próxima negociación "á baixa".
O Governo pretende tamén que
presos et~rras pidan o "terceiro
grado" e poder· asi pasar as festas
do Nadal coa sua família.
Saen notícias, negadas pola organización, de que alguns xa pediron o seu paso a "preso c.omun"
con este fin. Tampouco se pudo
ver a carta de presos que pediran
o fin da loita armada, ainda que a
+
rádio ten dado notícias dela.
• Readmisión das despedidas de Charpo. O xulgado de

Pontevedra decretou a admisión
das oito trabálladoras de Charpa
despedidas e o pagamento do sa- ron o Instituto en Chantada ·Chalário correspondente aos tres memoume D. Xosé de Arxeriz e díxoses que levan en folga. Pagamer:ime: aí ten vostede un talón de un to que deberán de facer efectivo
millón de pesetas se en vez de faentre os dias 1o e 14 deste mescer instituto tan unha escala de formo mes.
mación profisional porq1.1e_a min
_ Ante esta senténcia o colectivo
sácanme aos rapaces da aldea, fade empregadas que ·viña mantennos bachilleres: o mozo que se fixo
do un pech·e nas dependéncias '
bachiller, xa non quer voltar trabamunicipais de· Vilanova, depuxellar a terra; resultado, que ·1ogo non
ron a sua atitude.
saben· máis que o bachiller e_iso
Un notário e un inspector laboral
non llés serve para nada máis que · presenciarán o luns dia 1O a volta
para levar a contat:>ilidade dunha
ao traballo das oito ~m,pregadas
tanda e como non hái sitio ·para toque decidiron adatar esta medida
dos nas oficinas, andan por aí tiraante as ameazas qu~ aseguran ter
dos.
recibido por parte do xerente da
Na Galiza necesítase xente preempresa Guillermo Lorenzo.
+
parada no agro, e facer upha adecuada ordenación rural. E a base
• Posíbel traslado da celulode todo.
sa de Pontevedra. ·o ConselleiHoxe a vida da aldea xa é moits:>
ro Guiña Crespo anunciou no Parmillor que antes, tefren todos
lamento que a Xunta fará un estuadiantos , teñen coches ... Moitos
do sobre o posíbel traslado de Cedestes adiantos é grácias ao que
lulosas de Pontevedra a outro emcobran os vellos. Mesmo as sás de plazamento, co_nsignando presufestas énchense cos cartas dos . posta a esté efecto . .
vellos.
O Governador Civil, Xurxo Parada, pola sua banda, manifestou taA situación do campo non é tan . mén que é partidário do seu trasboa. ·
lado.
Esta concordáncia entre P P e
Non e coa entrada na CEE van vir
PSOE parece deberse a un acormoitas causas que se producen
do entre o Governo central e a
aquí pero máis baratas. Hai que
Xunta, para re·alizar o traslado.
preparar o agro para esa situaciór1,
Non se entende moi ben como
facer unha ordenación. Hoxe nas
Celulosas, perteñecente ao INI,
parróquias cada viciño case ten un
ésteña gastando millóns e millóns
tractor, con tres ou catro facian o
nunha campaña para cantar as
traballo.. de todos. Antes habia os
soos esceléncias, pois eses cartas
muíños de quendas e cada un son de todos.
moia cando lle tocaba. Porque non
Hai que lamentar que se tardase
facer agora algo parecido cos trac27 anos en darse conta dos efectores?
+ tos nocivos, alguns perenne$ xa, e ,,.
· que se iatente seguir intoxicando á
opinión pública con seudoestudos .
como o de Pedro Arias pretendendo demostrar o beneficiosa que é
· para Pontev~dra, ou por médio de
artigas de xornalista a .soldo da
empresa.
•
.

non teñen bando •.•
Teñen, teñen , á forza. Aqui mesmo
UEI Progreso" escrebe o director
unha cousa e xa se lle ve a tendéncia por donde vai. Ainda que
se metan con alguns que os favoreceron .
Agora desapareceron as ed ~to
riais. Se fas unha editorial hai que
aclarar a idea do periódico, pero
ao ser periód icos únicos , pretenden abarcar todo o abano.
dei un
) para
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'Qs XORNAIS,
AGORA, IGUAL
QUE ANTES, TENEN
BANDO, CLARO QUE
O TEÑEN, PERO NON
FAN f;DITORIAL PARA
QUE NON SE SEPA'

Como ve a consideración que tiña a xente antes do xornalista e
a que ten agora?
Comezaron a desacred itar aos
xornal is ta s apresentándolle demanda. Chega que os leven ao
xulgado para que a xente xa pense
que é un tramposo. Hoxe ten menos categoría que antes. Antes un
carnet de xornalista faciate respetar; hoxe, algunhas veces , é pior, a
non ser que teñan medo ao que
podas sacar. Se te respetan é por
medo.
Esa consideración ten que ver
coa posición social dos xornalistas?
Antes era certo o canto da marquesa, moitos non comiañ. Agora
tamén se cobra pouco, sobretodo
para a responsabilidade que se ten
e o moíto que se traballa, pero estase millar que antes.
Como cambiou a cidade de L~-

'HoxE
OS XORNALISTAS
NON POLEMIZAN ·
SOBRE IDEAS,.
VANSI; AO INSULTO
PERSOAL'

go desde que vostede chegou?
Cando viñen para aquí , no ano 30,

Lugo era unha aldeiña ben feita
que vivia toda do campo, ainda hoxe faino r:iun 90 por cento.
Antes a xente coñeciase toda
entre si. Hoxe nen sequer hai relación cos do mesmo edifício.
Tamén mudou a vida da xuventude, p8xose dé mod~ a famosa
movida.
Lugo, ademais, medrou moito.
Pouca xente coñece a cidade pois
veñen e métanse dentro das murallas sen se dar conta de que ten
máis de seis quilómetros de longo.
Pero as novas construcións fixéronse sen grácia nengunha, as fachadas pudo deseñalas un apen:.
driz de dibuxante.
Tamén se fixeron moitos coléxios. Agora van facer o quinto íns~
títuto. Hai institutos en todas as comarcas da província. Cando fixe-

'HoxE só ·.
•Primeiro morto español no
Golfo.
O cabo lgnácio Romero,
.SE RESPETA ·
de·22 anos·, que prestaba servício
na fragata "Numáncia" finou odia
AO XORNALISTA
4, cando, segundo a versión do .
SE LLE TEÑ.EN
Ministério da Defensa, "sofreu un
impacto na cabeza ao verificar o
MEDO AO QUE PODA
funcionamento do sistema lanzaPUBLICAR'
dor de misiles da fragata".
•
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- J

.UNHA NOVA PÓLÍTICA

Pluralismo, antimilitarismo, ecoloxia e nova arde económi_
ca, conforman á nova estratéxia

A esquerda.latinoameriCana.distánci8se ·· . , . , · · ·
do seu pasado ,e estuda un novo programa
• F. CARBALLO

A esquerda latinoamericana actual pouco ten en
comun coa-anterior en
ideoloxia· e estratéxias,
segundo Rodríguez
Castro, mémbro da FMLN
do Salvador, presente nas
cor:iversas que a esquerda ·
deste continente celebrou
o pasado mes de Outubro ·
no Brasil. Rodríguez ·
·Castro visito u
recentemente Galiia
como enviado diplomático
da sua organización en
Europa.
A FMLN ensaia actualmente un- .
ha estratéxia innovadora, a respeito das prátic~s habituais da
esquerda (ver ANT 450) e pola .
que compaxina a presión mílitar
contra o exército coa utilización
de todo tipo de recursos diploforma de organización como os
punidade e son as que atentan
R. Castro, é imposibel que este
máticos en todos os foros, políti- · parámetros mentais a·utilizar.
, contra as povoacións inermes de ·se reactive e emprenda o seu
cos e culturais, o. que configura
próprio camiño de liberacíón.
indíxenas e de marxinados.
un niarco político novo no Salva· A ecolóxica é a segunda preo- - · Por fin, a cuarta coincídéncia é
O novo programa
. dor e que fai agardar algun tipo
o reexame das relacións de axucupación ante a ameaza· que
político da esquerda
de solución cara ó futuro inmeda compensatória dos paises
atinxe especialmente á Amazódiato. ·
nia, pero que se extende a todos
máis industrializados ao Terceiro
· O enviado. diplomático salvac;loMundo. Esta descende na cantios territórios onde as multinacioreño sintetizou en catrq ·pontos o
Nas conversas do mes de Oudade de incentivos a investir. Innais mandan e os indíxenas son
acorde apontado no Brasil.
tu bro no Brasil participaron forsometidos á xen6cídio xunto coa
cluso non chegan aquelas axu·Existe coincidéncia sobre a
zas moi dispares : desde as frendestrución do seu médío.
das prometidas a réximens imnecesidade de impulsar os rnovites de liberación centroamericaA necesidade dunha NOEI
pulsados polos Estados Unidos,
mentos antimilitaristas en todas
nas até os partidos da esquerda
(nova arde económica internacomo son os casos de Panamá
e cada unha .das nacións. A raorganizados ou en vias de orgacional)
une
e
reaviva
esta
ese
Nicarágua. A esquerda latinoazón é .a existéncia nelas de ponización dos paises do Caribe ou
querda, en colaboradón ces par- · mericana entende _que uriha axuÉje res militares e paramilitares
América do Sul. Foi precisamenses non alineados. _Mentres se
da deste _
tipo, de carácter transite no Brasil, onde esta nova es- ·supeditados á CIA e con entratório, é precisa ate acadar a posmanteña a explotación sistemátiquerda ten máis clara, s..egundo · mados civis coa direit-a. Estas
C? do Terceiro Mundo, afirmou ta en prática da NOEI.
forzas· armadas actua·A con imRodríguez Castro, tanto a sua

Unha esquerda plural
Segundo R. Castro, as características comúns entre as distintas formacións da esquerda son,
nalgu.ns casos, moi pequenas.
Hai grande distáncia, por exemplo, entre as ideas
estratéxia
da FMLN e Sendero Luminosa.
Se ben, pala contra, existe unha
gran coincidéncia de intenciórís
entre a frente salvadoreña e o
PT gue no Brasil lidera Lula e
que ' nos últimos comícios presidenciais constituiuse como a segunda forza deste pais.
Tamén son grandes as diferéncias, polo observado na reunión
de Outubro, entre esta esquerda
e a de décadas atrás. Os colectivos actuais reunen diversas
mentalidades nun pluralismo organizativo e ideolóxico. A con fluéncia establécese sobre mínimos de acción, aceitándose as
bases organizativas suficientes
para actuar.
Neste sentido, os dous modelos máis fáceis de observar son
o PT no Brasil e a FMLN do Salvador. Nunha e neutra forza instru méntase a cooperación e a
autoxestión como formas acesíbeis de criar unha nova sociedade solidária onde , á sua vez ,
proceden os colectivos compo ñentes da esquerda. Nesta contí nua realimentación é onde se
dá crecemento e unha profundización conscente de solucións
de esquerda para estes paises
arrasados polo imperial ismo .
Non é estraño que a formulación
antiimperialista sexa a que máis
delata os pasos destas recén na• ·
cidas organizacións.

ea

ELEl~IÓNS NA ALEMAÑA UNIDA

A extrema direita sofreu unha forte derrota

O futuro pode deparar unha coalición
entre os verdés e os comunistas refOrmados da ADA
ha lixeira subida para os
ñeceran, através de Petra
verdes, pasando do oito ao
Kelly, a sua incapacidade
para. ser xeradores dunha
A·vitória d.e Kóhl era cantada nove ou dez por cento, fa- ·
liaron desta ·volta. Os ververdadeira alternativa ecodesd~ moito antes da primeira
des, a novidade dos oitennómica que fose máis alá
xornaaa eleitoral tras a unificata, quedaronse no 4,5%
do eco-pacifismo, poden
ción alemana. Os socialdemódos votos, ·o que, debido a
derivar cara a un novo decralas de Lafontaine apuráronse
dureza da lei eleitoral, pre. bate no que se estuden as
a si11alar que o lider.conservador
parada para_impedir o as- ·
alianzas ou a conformación
recollera os réditos da unión, pecenso de partidos minoritádunha nova esquerda en
ro que tamén recollerá os fracarios,
impídelles
ter
aceso
·toda
Alemaña, da que for- .
sos qu~ se aveciñan, entre eles
ao parlamento. ·
maria parte o POS. Este
o éxtenso paro que afecta xa ao
Os que si entraron no
debate xa comezara a·pro. Leste e que· incidirá igoalmente
-Bundestang foron os coducirse, se ben a pequena
na oferta de traballo .do .Oeste-a
munistas
reformados
do
escala,
dado que o pasado
causa da chegada de novas tra- '
POS e os verdes do Leste,
dos comunistas reforma .v
bailadores.
dos pesaba demasiado,
Kohr preferiu endebedar o Es- - grácias a que a lei esixia o
5% poF separado para os
desde· o ponto de vista dos
tado que subir os impostes para
dous
antigos
Estados.
verdes, · como para constisufragar a -unificación. Pero a
A importáñci~ ·da pretu i.r de inmediato unha
Alemaña, un_ha das economias
séncia do POS, pésie a
alianza.
.
máis robustas ate o momento,
O mapa político que a
contar só con duas deceo gañador Kohl afrontará nos próximos meses un im-.
pasará do superavit ao.déficit or1
nas de diputados, nun parportante déficit·orzamentário
partir de agora se conforzamentário, un alto risco cando
lamento de máis de seisme pode traer tamén a paestá a elevarse o précio do pedalguns dos .seus dirixentes, cocentos membros, radica na cará.doxa de que os -manifestantes
tróleo e cando a· rece$ión frea as
mo é caso de Hans Modrow, o
seu
lípacidade
demostrada
do
que ·deirubaron o réxime de Ho- exportacións a paises ate · agora
último primeiro ministro do réxi:..
der, Gysi, e do novo.i"pártido para
enek~r, representados en Aliancompradores de produtos aleme
comunista. lsto é destacabel
vertebrar
unha
esquerda
que
se
za 90., acaben por ser aliados
) m~ns como os Estados Unidos
se ternos en canta que a informanifesta a prol do cámbio sodos comunistas reformados. De
ou o Reino Unido.
cial, pero desprendida dos refle- ' mación ao nível superior do Esfeito as suas análises, asi como
tado é unha baza da que adóitan
x os estalinistas herdados. ·A
as dos verdes, non están excesiA surpresa
a carecer os partidos alternatimaiores
o
,Partido·
pola
.De.mocrá·
vamente distantes.
fo ron .os ·verdes
vos.
cia Socialista canta cun salientaNon h~berá un IV. Reich
Neste nov~ contexto, as dispubel factor ao seu favor, tal é a
O,s inquéritos que agoiraban untas
entre
os
verdes
que
xa
recoexperiéncia de homes de Estado
Os agoreiros dun resurxir do IV
• M. VEIGA

Reich viren frustradas as suas
análises . A extrema direita, os
republicanos, quedaron tora do
parlamento e apenas colleitaron
un 1,4% dos votos , entre as
duas Alemafias .
A unificación , como se ve, lonxe de fortalecer aos neo-nazis ,
rompeu duramente o firme ascenso que viñan experimentando
nos últimos anos.
Máis que a extrema-direita na
Alemaña parece probabel un resurxir do antiamericanismo, agora que non existe xa o medo a
ser identificado como pro-soviétic o. Este sentimento era moi
abundante-desde· a ocupac::ión
nórteamericana após da 11 Guerra Mundial. - Compre ter en canta que o pais conta con várias
bases norteamericanas no seu
território e a preséncia militar é
unha constante na sociedade
alemana, manifestada a veces
en forma de avións militares acidentados .que se estrelan sobre
vivencias civis. Un dato que
apoia esta tese é o do número
de obxetores entre os xovenes
que cunha ·taxa ·do· 20% é a máis
alta d~ Europa Ocidental, a excepción do Pais Basca no que
•
acada o 22%.
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Con q·utra intentona· carapintada abortacla, Men(:}m indult~rá~ aos ·comandantes

Arxentina: outravolta no limiar da selva - ,
· o escoitaba con · atención". A pi·. cana eléctrica é de cór negra,
· cun botón bermello, duns dezaoito centímetros de longo por tres
de ancho e un borde metálico na
ponta. O Blaster, [que é o nome
da picana vendida nos comér. cios), é capaz de déscargar
3.000 vóltios con só- impulsalo
sobre a pel dun desprevenido.
Unha descarga asi pode provoc"ar un paro cardia.co. Se a corrente pasa através do corazón
durante o periodo vuln"erábel, haberá sorte, do contrário pode
producifse a marte", conclue a.
revista. Como diría uri slogan coreado durante a ditadura militar,
"os arxentinos somos direitos e
humanos".

• J.C. MTNEZ. BETELU/BUENOS AIRES ·

O 3 de Decembro un
grupo de carapi~tadas,
con reclamos camuflados
na crítica situación
económica do·país, poñian
outravolta alerta a unha
sociedade arxentina
acosada pala pantasma do
golpismo e sometida, entre ·
intentona e intentona, .a un
durísimo axuste
económico dictado polo
FM 1e a agroindústria das
multinacionais tipo
~unge&Born e xestionado
polo peronismo. Como
fase final deste proceso, e
mentres nos comércios da
capital se venden
ibremente os aparatos de
tortura, Menem anúncia
como irreversíbel o indulto
aos militares das Xuntas
xenocidas .

Efec~os

gado ás políticas que Menem
Cando a fi ns de 1983 Rau l
ven aplicando desde que asumiu
Alfonsin anunciou o xulgamento
o governo o 9 de Xullo do 1989,
das Xu ntas Militares poi~ onda
momento en que deu un xiro de
de crimes e outros delitos de lecento oitenta graus a respeito do
sa humanidade , os arxentinos
que prometera na campaña eleicrearon que se iniciaba un longo
toral desenvolvida baixo o lema
ciclo qe racionalidade política. O
"Síganme, non os defraudarei".
xu ício aos comandantes do xeAo escollar o programa económinocídio de trinta mil persoas , o
co neoconservador que os banencarceramento dos máximos
queiros do Norte lle puxeron soxerarcas e o xulgamento doutros
bre a mesa, Menem debeu esasesiños e torturadores alimentreitar filas coas corporación que
tou a esperanza de xustícia nun
historicamente repartiron o poder
país que vivira baixo os códigos
(o político e o económico) na
da selva. Porén, sete anos desArxentina. Era óbvio, daquela, o
pois do retorno á democrácia e a
romance que iniciou coas Forzas
só un lustro da senténcia do triArmadas o mesmo dia da sua
bunal que condenou a Videla a
chegada á Casa Rosada. O imperpetuidade , a Arxentina depoñente desfile de vinte mil hosandou rapidamente os camiños
mes cos seus pertrechos bélicos
e está a ponto de retornar ao
sobre as · ruas de Buenos Aires
ponto cero . Non só polo iminente
foi o prelúdio da reivindicación
indulto aos comandantes que, ao
que a estas alturas xa estaba
dicer de Menem canta co apoio
nos plans dun presidente quye
de Felipe González, senón polo
non demorou moito en arriar as
vertixinoso retroceso que se adbandeiras que ergueu para acavirte no campo dos direitos hudar o poder. O despiadado axusmanos desde que o mesmo
te económico que está facendo
Alfonsin cedeu aos planteas dos
máis ricos aos ricos e máis procarapintadas na semana santa
bas aos probas non poderia
do 1987.
cumplirse sen avanzar no cerceDesde entón , os arxentinos tanamento dalguns direitos que,
ran perdendo espácio en matéria
como o de folga, foron reglamende direitos e garantías e, tal cotados por decreto , un recurso
mo van as causas, todo indica
que Menem está a empregar con .
que se aviciñan tempos moi difífrecuéncia como signo de avasaceis para quen soñan cun país
llamento do Poder Executivo· soaberto ao pluralismo político, ao
bre o Parlamento de maioria pe
pleno exercício das liberdades e
ronista. O empobrecimento dos
o respeito ás ideas, como pon de traballadores e a vertixinosa caimanifesto a última acción dos
da do nivel de vida doutros seccarapintadas o pasado luns día 3
tores ven xerando unha onda de
de Decembro.
· protestas ·en todo o país.
Se a direita selvaxe lle arrin1 O máis preocupante de todo
cou a Alfonsin as leis de Ponto
non é só o rumbo que tomou o
FI nal e Obediéncia Debida, equigoverno no campo económico
valentes á legalización do crime
con políticas que benefícian ás
e a fortura, o indulto que Menem
minorías do priviléxio. O grave é
concederá aos máximos respon- . que a aplicación deses plans essábeis do terrorismo de Estado
tá empuxando ao governo a enterá un efecto ,moito máis grave
durecer a sua man como se non
ainda: reivindicará .ás forza$ ar- · existis~ máis respostá que a remadas palas atrocidades da
presión -agora con máscara leguerra suxa, derrumbará o xa
gal- para responder ao crecente
bambeante princípio de igualdadescontento social que inclue o
- de ante a lei e botará por terra o · cuestionamento ás privatizacións
último sostén que está garántin- · das empresas públicas que, dita
do o direito á vida neste país.
sexa~ estanse convertindo en
Será como asomarse, de novo,
moi bons negócios para os seus
compradores.
ao interno.

A econom_
ia e a

liberd~de

É case ocioso dicer que o indulto
aos militares está íntimamente li-

véncia non é algo novidoso, pero
si cando o presidente é quen o
, pon de manifesto. Menem foi publicamente irreverente ao sair en
defensa do subcomisário -Luis
Patti, para quen un xuiz dictara
prisión preventiva despois de terse probado científicamente que
dous detidos cómuns taran tortu:.
radas coa picana eléctricp. Nun
claro sinal dirixido ·á Xustícia, o
presidente gabou o labor do torturador a quen presentou como
símbolo do bon policía. "Non se
lle pode cortar a carreira a un home tan meritório", simplificou
Menem ante a indignación dos ·
organismos defensores dos direitos humanos. A partir das palabras do presidente, os meios de
comunicación, de xeito especial
os televisivos, lanzáronse a unha
campaña de acción psicolóxica
en favor de Patti. O resultado foi
o previsíbel: o xuiz Raul Borriño, .
que ordenara o encarceramento
do policía, foi recusado e debeu
abandonar a causa e pasar ao
ostracismo coma un herexe,
mentres o torturador recuperaba
a liberdade e voltaba á cidade
bonaerense de Pilar' para ser recibid o como un héroe. "Agora
confio máis na Xu.s tícia, cada
vez teño máis confianza na
Xustícia", expresou o verdugo e
a sua pública confesión serviu
. para lembrar que- ·non ·en van o
noventa por cento dos xuices .da

O que tortura é· un hér9e·
O ·desprécio que existe aqui· polas normas civilizadas de comii-

Aldo Rico, dirixente carspintada agora
na reserva civil, declarouse de corazón
CO$ sublevados.
·

Arxehtina foron designados ·pala
ditádura de Videla. lsto explica
porqué o subcomisário Patti permanece no servício despois de
ter sido pr_
o cesado tres veces
por torturas a detidos e outras
tantas sobreseid.o.

Ollo por ollo,
dente por dente

da manipulación

O fiscal Aníbal lbarra, quen renunciou ao seu cárr~go porque
. non quería ser tnstrumento do
poder poíítico, revelo1,1 que o cincuenta por cento dos alu mnos.
d<?S primeiros anos_da Faculdade
de Direito-, onde el dicta unha cátedra, avalaban, dun- ou outro
xeito, as severidades ou os apré. mi·os para os sospeitosos .de ter
· cometido un delito. "Nunha· so- .
ciedadé onde é máis grave rnubar un radiocas-ettE? que roubar
un miniño (fü!o de desaparecidos) estas causas non poden
sorprender", dixo lbarra. O exfiscal lembroµ qe en sete anos de
democrácia ("demoáadura" diria
Eduardo Galeano) as canles de
televisión bombardean coa inseguranza e os roubos, pero non
exibiron xamais ·o xuício aos militares para que a sociedade teñapresente .as inseguridades e homicídios doutra época non tan
lonxana"
·

O caso Patti ppareceu lago da
morte de dous xóvenes a mans
dun inxeneiro que os matou señ
paixón porque ambos lle ·roubaran o estéreo do seü coche. O
próprio pre_sidente puxo en entredito valores e princípios de toda sociedade civilizada ao declaO meirande agrávio será
rar publicamente que el hon sao indulto
bia que faria de ter estado na pel
do inxenieiro Santos, o victimáAnÜnciado xa ·par Menem no fin
rio. Parecía increíbel que un pre~
sidente constitucional, un home - desta asonada de Decembr.o como sen volta atrás o ·indulto aos
que transitou pala Unive~s-idade
comandantes das xuntas militade Direito, poidera razonar desa
res (os Videla, Galtieri ,
maneira. Con semellantes xuíMassera, ... ) vese no horizonte
cios, o logro maior de Menem foi
imediato, antes de fin de ano. No
estimular aos defensores do olla
marco desa moral que Discépolo
por ollo, dente por dente, de madefniu no imortal Cambalache, o
neira que os inxenieii'os Santos
aparecesen como cerrotas des- · goverho cree que se dan as condicións propícias para a ·firma.do
pois da chúvia e mo.ita xente mái~ da que poderia imaxinarse- · indul.to. Unha sociedade que non
sabe distinguir o bon do mao - ·
declarouse partidária da teoria
pensan os burócratas d~ tur_no-,
de matar ao ladrón, "porque preserva o orden .e a tranqumdade" . que ignora onde está o límite
que separa o ben do mal e que é
capaz de converter aos asesiños
ln~ista bén: merque
en héroes, unha sociedade asi,
unha picana
razonan eles, -pode facilmente dixerir
un bocadillo como o indulto.
O conceito presidencial de segu~ .
Móito máis fácil, ainda, se todo
-ridade fixo posíbel a aparición
se "fai en nome do murído ocidos que fan ou quereri facer xustícia palas _$uas próRrias mans. ·den.tal ·e cristiano e coa benzón·
o notábel incremento .da .venda de Deus.
Fóra da Arxentina oficial , en ·
de armas de fago a particulares
troques, o indulto aos ,xehocidas
reflexa os bons resultados dunha
ten outra· leitura. Ali sábese _que
campaña que tivo a· nada envecon Videla na rua a Arxentina
xábel virtude de criar xusticieiros
dará un xigante$CO cho_u to ao
-reais ou potenciais- en cada po.:pasado, que se ·colocará no lisu.idor dun revólver ou unha pismiar da selva e que para millóns
tola. Non é todo nen o máis ·grade pers9as será inevitábel vivir
ve.: en comércios de Buenos
unha $ensación de amarga imAires estanse venciendo picanas
poténcia frene á resurrección do
eléctricas portáteis, segundo rehorror. Pero a sombra dos desa.;
velaba o semanário "Somos'',
parecidos· seguirá golpeando na
unha publicación· que leen con
memória colectiva, todo~ os xosumo interese militares e policías. "Este ·aparato non deixa . ves, á mesma hora, na ronda
das Nais da Praza de Maio, a esmarcas e .é de moi baixo custe
casos , 'metros de onde o Presi- ·
· (uns 60 dólares)", explica
"Somos" ao transcreber parte -do_ dente M·enem, de costas a elas e
á própria história, está a piques
diálogo entre un empregado do
de in~erir o meirande agrávio á
comércio - e un dos seus clien dignidade humana.
•
tes, un oficial de s__,eguridade
.
que
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CARTAS

-

1:ARTAA
MANUEL CÉSAR VILA

TOKIO

Compañe.iro: Vou contestar a tua
carta "O Movimento Viciñal en
Compostela" -de A Nasa Terra·nº.
454 de 22 de Novembro de 1990.
Non me vou poñer coa reunión
da Federación de AA. VV. de
Santiago . porque non estiven,
nen traballo en nengunha AA. VV.
pero si sou militante do BNG e
coma ti_estiven ·no dia que. se lle
propuxo a Mancho Prol deixar a
Directiva da Federación porque
estaba impidindo o traballo de
moitos compañeiro_s do BNG· e
mesmo expulsando a xente válida das asoGiacións de base,
mesmo a compañeiros do
BNG ... Causa curiosa, non si! Eu
cando cheguei ali colleu-me
aquilo de surpresa, pero ben sabes que no BNG pode falar todo
.DA ; BULI oc QUf
. o mundo, e todos os que ali estaban. expuxeron a~ suas argu·~
TG-U~L.. ADIAJl.JTA~
mentacións, e un váise facendo
AS €1€CLIÓAJS
unha idea de conxu.nto. Aínda
que Moncho Pral· fose elexido
por ampla maioria, ti ben sabe$
que estaba militando nunha organización e non coñezo ningun
ma ti, que pediron ao Consello Directiva da Federación co cargo
militante de nengunha organizaLocal ·que trátase o tema na : de DireCtivo-Coordenador e que
ción que tire pedras contra a
Asemblea Local. Eu como non
houbese lio e ruptura na eleición
mesma, -a non ser que estexa . estaba enteirado, como dixen
da Federación , .. estan-me canfuncionando de submariño para
máis arriba, cando foi no tumo
xando as causas: Moncho Prol é
outros intereses. E a Moncho
de preguntas e rogos, -pedin-lle a -. un súbmariño dentro do -BNG:
Pral estaba-se-lle informando de
Moncho Prol que por qué-- .non
expulsa e queima.. á xente que
como tiña que actuar como miliacataba a decisión como militantraballa
nas asociacións de base
tante, por se non o sabia, (asi
te do que pedia'n os compañeipara facer-se expulsar despois e
.,. como non sabia el que á Asemros das asociacións de base e el
que a xente pense que detrás de
blea Local só poden vir a. votar
contestou-me que el nqn tiña
todo isto está o demo con coros afiliados e e·1 trouxo a dous
pensado seguir na Federación
nos, quer dicer, a UPG ... o que
amigos que foron tan decentes
pero non me soubo contestar por
foi encárregado da función de
que- se abstiveron contigo ... )
qué non dimitía ainda que lle
.verdugo: pa·sa a ser a vítima e
Compañeiro Manuel César, non
costase a militáncia no BNG ... é
mesmo hérói posteriormente. Xa
foi a UPG a que pediu a cabeza
curioso que me enteire pola tua
ternos conseguido un obxectivo;
do naso héroi, senón os militanqueimar, dividir e ~eutralizar as
tes nas asociacións de base, co- .·carta que é -de novo membro da
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asociac1ons de base. Amiguiños, no BNG non hai má xente.
pero cuidadiño, está dirixida pala
UPG que son un fato de dogmáticos e sectários que quer manipular as vóntades dos inocentes
cidadáns deste país, desta cidade ... Manuel César, ti deches-me
as claves do que .eu deducira da
Asemblea Local. Graciñas, pero
dou-che un consello como amigo: Polos feítos é como se coñecen ás persoas. Obse~va e saberás quen é cada quen.
Un saúdo nacionalista e fraternal. SUSOSABADE
(Compostela)

ILUSTRES OBRAS
ENGALEGO
Entendendo a Cuitura coma "Letras" pro tamén coma "Ciencias",
na Asociación Cultural O Brado,
de A Estrada, pensamos que é
non s.ó de xustiza senon tamén
de-intelixentes o traducir ao galega e publicar a un précio o máis
baixo posíbel as grandes obras
que sobre a nasa terra publícanse neutras línguas.
Así propoñémoslles aos nosos
actuais gobernantes que baixo o
padroazgo de calquera das insticucions -Xunta, Parlamenté> ,
Educación, ek.- se traduzan ó
gafego e se publiquen as seguintes "teses oe estado" todas elas
amplar:nente consultadas polos
investigadores e estudosos galegas e que recibiron moitás veces .
os calificativos de "monumental",
"magnífico":
Abel Bouhier. "L.a Galice:. Essai
geographique d'analyse et d'interpretation d'un vieux complex
agraire". lmpr. Yonnaise. La Ro
J

che -sur-Yon ..1979.
Un e~tudo da agricultura galega no que- se expoñen os resultados de máis de catorce (14)
anos de .traballo e que analiza o
noso agro arrincando dende o
megalitismo e a cultura castrexa.
Henri Nonn . "Les régions cotiéres de la Galice (Espagne)".
Soc. d'Editions Les Selles Lettres. Parls. 1966.
Unha análise xeomorfolóxica
do naso país, á que moito se lle
debe.
A. Huetz de Lemps. "Vignobles
et vins du Nor-Ouest de l'Espagne". Féret & Fils . Bordeaux.
19.6 7.
A história e as características
dos nosos viños e das nasas vides.
Por certo, no Congreso Internacional da Cultura Galega, recentemente celebrado en Compostela, na presentación da área
de Xeografía fíxose unha lembranza de Abel Bouhier quen
non puido estar presente por
mor da sua saúde. Qué millor
homaxe que regalarlle a sua
grande obra traducida ao galega?. Pouco despóis, Patrik
O'Flanagan na sua conferéncia
dicia: "poucas rexións na Europa
foron obxecto dun traballo tan
exaustivo", referíndose á citada
obra de Abel Bouhier.
Por outra banda, na conferéncia de Jean Tricart sabor das
"pegadas do frío cuaternario en
Galicia. As suas consecuéncias"
falouse, coma non, de H. Nonn.
Polo tanto, agardamas que as
suas Ilustrísimas lle dean o trato
que merecen estas outras llustrí~
simas.
Asoc. Cultural OBRADO
(A Estrada).
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A banda deseñada en galego·ábrese paso no mercado
Xerais )nícia cat~o colecións de cómics intemacionais
• XAN CARBALLA

Con oito títulos recén
lanzados e un plan de
completar outros doce no
prazo dun ano, Edicións
Xerais consegue, formando
parte dun proxecto de
coedición multilíngue, que o
comic internacional sexa
simultaneamente editado
con outros paises de Europa.
·No horizonte está criar un
mercado de futuro para o
cómic en galego e ir dando
entrada, devagar, a autores
nacionai .
Editar cómic é caro e tamén facelo. Editare e autore coinciden na
nece idade, nos enconcro de debat en que confluen -en Ouren e e
en anga no último me e - de
re ponder a un mercado potencial
que e pre ume demanda un producto en galego asi. Pensados os
título iniciai para un público xuvenil, Xerai quer re postar, segundo o portavoz e editor das colección de cómic Xe u Franco,
"a unha demanda que nos facian o
profe ore cando no reuníamos en
eminário con ele . Por i o Agu tin Femández Paz e tá preparando
unha guia didáctica pra o cómic'.
O cómic que todos limo de
novos, o A térix , Tintin ou mesmo os "A es del Humor' de Bruguera (o de Mortadelo ), coa suas
viñetas de córe e as tapa de cartoné, acompañaron a aprendizaxe
de amor á leitura de moito xóvene . Só no ano 77, cunhas tradución de A térix, e xa mái recentem en te algunha edición en
continuidade ou er ión ao galego
de Tintin , permitian que o no o
idioma fi e e acto de pre éncia
nun xénero de leitura que e pode
e n iderar de ma a " no que tamén
d b riamo con iderar a tira de
Mafalda, u traballo de aquin
Mario ou Xo ·é Loi ntre outro
nun nero, da tira n branca e
n gro, tamén unha demanda imp nant .
A ri taliza i n de te proxecto

moi difícil nun mercado pequéno".
Neste sentido Xerais non ·se manifesta' contrária, a unha vez admitida unha idea, chegar a acordos cos
autores, de tipo económico, a partir
dos direitos de venda. Todós os autores cos que falamos fixeron fincapé na_diferéncia con outro tipo
de publicación, "o cómic esixe investimento e tempo. Tes que saber
previamente que se vai editar".
Migl!e1anxo Prado, autor galego de meirande proxección internacional, paiadoxicamente chegaria ao mercado galego desde fóra,
pero comprende que o seú laboré
de corredor Jfe fondo. "Todas estas
iniciativas son positivas porque
van fac~ndo ·un mercado. E ternos
que pensar que en paises como Ca. tal uña, onde nos levan vários carpos de vantaxe, cun mercado sólido e con infraestrutura, non son capaces de sacar estabelmente edi,cións en catalán. A coedición é unha saida boa; porque amplia os
mercados, e ademais non é inu,
sual: recentemente saeu un comic
feito entre autores de doc;e paises
sobre a caida do muro, e ulthnouse
en só tres meses".
Prado tamén contempla o problema económico, "é distinto mercar direitos que producir porque
entón tes que pagar, e mesmo- por
adiantado, direito's de autor. As
editoriais mídense á hora de arriscar, pero esta iniciativa é importante porque cómics en galego _van
disputarlle o espáéio. nas librarias e
nos quiosques a outros en español
e iso pode ir enganchando á xente".
Precisamente a coincidéncia coas versiÓns castellanas nas librarias
galegas, seguindo unha tónica que
se dá coas prontas.. traducións literárias de autores galegas ao castellano, chaman a atención. Xesus
Franco é contundente: "ternos que
creer nas nosas próprias forzas. É
unQa aposta apoiada nunha equipa
. <le vendas na que confío para que o galega prime p.or·riba de todo. Máxime cando a proporción é de tres
exemplares de galega por un en
castellano como moito. Cando digo que é unha aposta é porque as
dificuldades para facer estudos de
mercado prévios é difícil e entón
sempre estás arriscando cun marxe
de erro na resposta do público".+

o

de agora ven da man da multiedición: un consórcio de várias editaríais sérvense dos mesmos fotolitos en cór, mudando só o negro do
texco, e abaratan custes en todas as
ordes do proceso de produción:
montaxe, tirada e encademación.
Desta maneira posibilítase que o
précio de 840 pesetas cos que saen
as edicións de Xerais sexa insolitamente asequíbel e competitivo. Os
cómics agora editados saen simul-taneamente en catalán e castellano
noutras editoriais, e unha modalidade semellante é a que pensa escoller Ir Indo Edición cando para
o vindeiro ano inície a publicación
do cómic que e tá preparando Pepe
Carreiro, que airá simultaneamente en ba co catalán, castellano e
portugués.

los anuais, con saidas trimestrais.
"Escollimos materiais dentro da liña blanca, cun debuxo redondo
nada surrealista, pensando máis
nun público xuveníl. A nosa idea é
coller cómics que se lean en-Europa, e lelos, en galega, ao mesmo
tempo que _os rapaces belgas, ho-

Para cando títulos
de autore en galega?
Gabrion , Wa terlain , Jeróme ou
Kuijper on cabeceira da catro
coleccións que e inícian agora e
que queren completar un 20 títu-

.landeses ou alemáns. As tradu cións e a rotulación é de autores
galegas, procurando con moito
coidado especializarse nun xénero
que ten a sua própria Ünguaxe e
que esixe do traductor unha auténtica 'recriación''.
A falta de autores galegas no
imediato proxectó vai relacionada
coa necesidade de facer comun a
.escolla editorial, segundo- Xesus
Franco~ "Nunha das coleccións,
Grandes Aventuras, qi:eremos que
baxa algun autor galego. Nas Xornadas de Ourense eu xa falei que a
editorial estaba aberta a estudar os
proxectos que se apresentasen.
Cando falo de proxectos non se
trata do cómic feito, senón da idea
do guión e o desenvolvimento do
mesmo con mostras dos debuxos.
Só asi é posíbel valorar o interese
de publicalo".
O próprio Pepe Carreiro fala da
imposibilidade de levar adiante un
proxecto de cómic se non se dis~
pón de tempo por diante, "pódeche
levar moitos meses e máis se non
tes dedicación exclusiva, que é

Fame Neghra
"Nos barrios hai mareas de xente nova que non ten onde tocar"
C:ompostela apoia un tipo de música de élites, o Auditório de Galiza é
o:exemplo, porque non se fan luga- .
res adecuados para concertos de
rock ou para que ensaien os grupos.
Por outra banda os rapaces . de
· Compostela sempre ivernas un gran
problema de discriminación xa que
as actividades culturais e de todo ti. po nesta cidade van enfocadas para .
os estudantes. Se non es universitário non es xoven en Compostela ...
Más somos de bárrios de Compo~
te la como Vite ou a Almaciga e
aquí hai more::ts de ,X ente nova
anulada. Aparte toda iniciativa cultural non-oficial nestes bárrios é
censurada e nunca bota para
adiante. ,

• XAIME CASAS

Fame Neghra é un grupo "mu ical"
que comenzou hai 6 meses en
Campo tela con poucos, meio ,
poucas posibilidades de tocar, nengun tipo de apoio oficial pero con
muitas ganas de contrainformar e
d~ apoiar todos os movimentos alternativos que surxen. Todo iso é
Fame Neghra, aparte e Fandi (baixo e voz), Osear e Alex (guitarras)
e Raimon (bataca). O grupo toca o
sábado 8 en Vigo.

Pero aqui non hai concertos todos os dias, e logo a "movida"'r

. \_

lso que .é? Nós case todas as vec s
que tocamos facémolo eT\ concertos contra o V Centenario, antimilitaristas ou éJ.Si, porque ando lle levamos a maqueta a un tipo dun
bar este asústas·e , ninguén quer
complicaciOns coas letras e tamén
a música, prefiren a cultura dos 40

principais ...

Que pinta fame neghra dentro da
"Compostela cultural" do Concello?
Realmente non pintamos nada, pa-

récenos ben qu o concello dé pulo
a músicas tipo jazz, clásica, pop,
etc ... pero aquelo que non entra nos
seus esquema é totalmente iñorado, pasan de todo. O Concello de

Coñecedes máis grupos coma vos
por Galiza adiante?
·
S.i, hai de todo, a nos góstannos
Desvir[:heitors e Triunfos Kopas,
ademais ternos caseque os mesmos

problemas para grabar, tocar e movemos.

Cantades en galego?
Si, parécenos .importante cantar en
galega xa que. siñifica apoiar unha
cultura, pero non o facernos coma
algo forzado, senón totalmente espontáneo.

Qué .música vos gosta?
Non sei, a min (Fandi) góstanme os
Bad Brains, os Mi11ion Dead Cops,
Corros ion of Conformity, L' Arm,
góstanos a todos o hardcore, o
trash ...
O .Sábado 15 de Decembro os Fame Nehgra de. Compostela tocarán
en Vigo nun concerto antimilitarista, xunto aos grupos Sin Dios que
presentarán a sua nova maqueta e
os reconvertidos Tarzán y Su Puta
·Madre Okupando Piso en Alkobendas (agora só Tazan) no local farase
unha charla-colóquio sobre a mili e
botaranse vídeos antimilitaristas.+
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Na época castrexa os celtas obtiñan os seus recursos alimenticios
' da recolección (de landras, por
exemplo ), ~a agricultura de cereais
e leguminosas e máis da caza, pesca e marisqueo. En conxunto, resulfaba unha dieta bastante .variada
e equilibrada, "especiaÍmente na
costa. En síntese; comían bexotas
(cabe supoñer que tamén castañas,
ainda que a~ fo~tes non o atestiguan), trigo, millo miudo (mijo),
fabas e chicharos; de carnes: cata- .
ban asadas ou cocidas as de porco,
vaca, ovella, cabra •.! de cando en
vez algún lacón de xabarín, pernil
de cervo e sabrosos coellos ao espeto que tanto abundaban por toda
a Hispania romana, segundo recolle García Bellido. Absteríanse,
pois,- da carne _de cabalo, tabú este
no que ternos perseverado os gale-·
gos ata o tempo presente (non como f an os franceses que debecen
por unhas boas costeletas do noble
equino). Como se pode observar
non atop_amos nin millo, nin toma·te, nin garbanzos, nin tampoucrn
patacas co que ternos que abandoar
toda esperanza dé imaxinar a aqueles fillos de Breogán confortándose cun xantar a base de caldiño' e
dun bo cocido (tal e como hoxe os
coñecemos) despois de ter almorzado. unhas sabrosas papas de ·millo. E é que os pratos que consideramos máis típicos e inveterados
teñen en realidade un par de centurias de antiguedade todo o máis
(como acontece tamén con outros
sinais emblemáticos da identidade
galega como poden ser o horreo, a
queimada ou a propia bandeira).
Como contrapartida, paladeaban
frescos e exquisitos mariscos: percebes, centolas, ostras, vieiras e tamén ameixas, mexilóns, berberechos, navallas e non desdeñaban
tampous as lapas (que non se comen practicamente en Galicia hoxe, pero si na Bretaña francesa que
pola contra desdeñan os percebes,
con .gra..!!_ ~!ltisfacción , dos nosos
emigrantes aló, por certo).
¿E ,con · qué regarían as suas· comidas? Pois a triste realidade nos
dí qué primordialmente con auga e
pára alegralas un pouco tamén
"zythos", unha especie de cervexa
feíta a partir da fermentacióP da
cebada ou máis probablemente do
trigo ou do "mijo". O viño andaba
mo·i escaso e o tiñan que importar
ata que os rorrianos e o culto cris~
tiano o foron difundido(]).

NOS TEMPOS
MAIS RECENTES
Tanto nó século XVIII como no
XIX son abondosos os ·comentarios que caracterizan' a dieta popular como deficiente e escasa nun
marco xeral de carencia e penuria.
E segundo o fisiócrata Lucas Labrada<2¡ eran os ll!bradores da antiga provincia de Ourense os que padecfan máis miséria de tbdo O' Rei'"
no, escaseando moito o diñeiro nas
aldeas e, prodigáÍldose po1a contra
·
o eqdeudamento.

, ~ ·,

O menú habitual era caldo e
compango. No XVIII o caldo que
se preparaba nos potes de ferro das
lareiras compúñase de berzas, ·fabas-·e castañas_, que irían sendo reemplazadas po]as patacas ó longo
do século XIX, ,debendo· vencer
para iso pon pouca~ resistencias xa .
. C\u·e en principio 11as daban ós ani- .
mais. As periódicas fames axudaron moito a abrir11e camiño. Einilia
Pardo Bazán precisabaC3) que-a
maior parte dos labregos non o
deixaban cocer móíto, coméndoo
. med.io cruo, acompañado duo a~a-

sólo el pan de maíz o centeno, un
. caldo de verdura con un unto es todo su alimento"C6). Prestemos aten. ción agora á crónica rimada en diá- .
logo 6e Vicente Turnes ó promediar o.sé_culo XIX:
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co de pan de millo. A inmensa
carne de porcoC4>; e nos fogares
maioría dos galegos atopaban gosmáis acomodados completábase
toso o prato pero os máis dos aldecon queixo, ovos e viño (viño que
áns moi rara vez podían engadir ó
so cataban os máis dos labregos
. caldo carne de porco, e por algo
nos días de festa, . i;nesmo os das'
· unha cantiga popular· pregoaba a
zonas vinícolas como o Ribeiro ).
"alegría ·e o alegrote" cando un raNun relato da Pardo Bazán(5) dise:
bo danzaba no mísero pote. A ilus"algo más de torrezno y unto en ~l
tre naturalista consider-aba que a
pote, carne de ·cuando en cuando,
pantrigo a discr~ión, leche cuajamaior parte da poboación gaiegª
· do XIX era vexetariana (ou cuasi . da o fresca: esto distingue al labravexetariana) á forza; e inqa p_or ridor acomodado del desvalido".
ba practiqunente abstemia, c;omo
logo veremos, que iso de comer
Noutta zona de Galicia, a·bisbacon viño nas comidas de diario é
de Burón, Pegerto Saavedra
un hábito popular máis reciente dp / confirma esta impresión sinalando
que comunmente se pensa.
que o. compango estaba ali constituído polo porco, as castañas e se
Polo que se refire ó _acompañacadra os nabos.
mento, na zona santiaguesa no
tempo da séptima centuria, viña
E velaquí o.que se dicía sobre a
dado pola carne de porco, touciño
alimentación dos labregos da profundamentalmente, unto, grelos e
vincia coruñesa en 1887: "Son tan
leitugas. Dun xejto xeral, no XIX o
sobrios en su manutención diaria,
compango do .sempiterno caldo,
que se ·p uede conceptuar que no
era o pan de b~oa, as castañas .e a
llega a un real por habitante, pués

rra

Tantos trabucos e pagas
Teñen conmigo acabado,
Nin siquera pode un home .
Na .festa botar µn trago:
Ja non vou' as romerías
Ja me qilitei do tabaco
Ja non facemos filloas,
Nin matei cócho este ano.
No jantar e máis na cea
Con broa e berzas pensamos
E moitas veces non hai
Graxa pra un pote de caldo:
Cansou a baca do leite
E sin as papas quedamos
que forraban moito pan
e quentaban a os muchachos .
Na zona da Fonsagrada, na segunda métade do século xvm, as
familias dispuñan como subsistencias (segundo os inventarios notariais) de centeo, millo e castañas.
En termos xerais ó chegar. á primavera as subsistencias escaseaban.
A familia de Pedro Femández, de
Moreira, só lle quedaba unha fanega de centeo e outra de castañas,
trinta libras -de touciño e seis de
unto. Noutra casa, sita en Paradanova, unicamente quedaba un tou- .
cíño de 12 libras. No concello de
Butón<S> o consumo de toucíño en
xeral polo menos durante os meses
preestivais(9) como tamén o de unto con berzas. Pero atención, porque sábese (Villares, 1972, p. 66.
Pérez, passim) que a unidade de
gando porcino sacrificada non
adoitaba superar os 60-70 kilogramos, poloque os touciños serían
así ben cativos e delgados. So os
labregos máis acomodados, os cregos e os fidalgos mataban porcos
de maior envergadura e xantaban
logo os touciños con máis freba e
enxudia. Estes grupos consumían
ademais cecina. Pérez García constatou no seu estudio sobre a xurisdicción da Lanzada na época do
Antigo RéximeCtD) que as posibilidades alimenticias da masa campesiña estan xa mermadas dende o
mes de febreíro. En maio e xuño as
suas tullas e celeiros estan tan mingoadas que non sin dificultade chegan a cubrir as suas necesidades
alimenticias convertíndose os labregos neste periodo en consumidores anémicos. E estes baches no
panorama dietético agrávanse nos
anos de escasez ou fame debido
fundamentalmente ás malas colleitas. Daquela o menú compónse de:
"averiadas .habichuelas, de secos
habones, de pobres héticas hortalizas, de algún centeno de la cosecha
anterior, roído ya por el cornezuelo
y el gorgoj'o". A autora desta cita,
Emilia Pardo Bazán, ainda ·que
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sentía pouca simpatía pola verosimilitude das descripcións que Zo1a
facía das _p atéticas condicións de
vida das c1ases ·menesterosas, deixounos estampas tan vividas da situación alimentaria dos labregos
nos anos críticos que son quen den
encollemos o ánimo: "Lo más encogido y apretado que se puede
imaginar en el mundo, no acierta a
dar idea de] grado de reducción
'que consigue el estómago de un labrador gallego y la vacuidad a que
se sujetan sus elásticas tripas. Berzas espesadas con harina y suavizadas con una corteza de tocino
rancio; y esto un dfa y otro día, sin
. sustancia de carne, sin gota de vino
para reforzar un poco los espírutus
vitales y devolver vigor al cuerpo"(ll).

Caldo e pouco roáis era a habitual cea dos labregos. Ovos e touciño debían ser os extras para asocasións. Neso, polo menos consiste a cea que lle deron ó vendedor de Biblias Borrow (dubido que
os propios anfitrione ceasen tales
cousas habitualmente) cando estaba a duas legoas de Corcubión, onde por pouco acaban con el02l. Rosalía Castro recolle a cea duns labregos cun nivel económico presumiblemente de bon pasar: (no poema: "Aló no currunchiño máis hermoso".03) ·

"Paseniño a paso a traballada xente
dos campos ás chousiñas se volvía,
mentraas no lar o pote sarpullente
cas ricas berzas a cachón feIVÍa.
As fabas y as balocas xuntamente
co touciño sabroso nel se vía
en compaña amigable e farturenta
que alegra, que convida e que sustenta.
Despois dé.frugal cea, 6 cariñoso
resplandor do lugar (... )".
(balocas: castañas ou patacas pequenas)
Para o almorzo reservában e a
papas de millo que se facfan esluindo fariña de millo en auga
quente engadíndose logo leite04>;
papas de millo que tanto gorentaban e provocaban as saudades dos
emigrantes. Tamén tomaban a veces pola mañan chocolate ou mesmo nalgunha merenda. O hábito de
bebe chocolate espállase por toda
España dende o éculo XVIll.
Bebida de frade · e crego que
bebían xicaras del porque entendían que non creaba o xexún, acordo
ó que chegaran teólogos e ca ui tas tras innumerables polémicas
nas que houbo de pronunciarse o
mesmo Papa Gregorio xmo.si. En
Galicia foi francamente popular ata
onte mesmo, como atestigua a cerámica popular (a de Miñodaguia,
por exemplo) o traveso das chocolateiras.
Na Galicia interior non se probaba o peixe fresco. Só chegaba a
sardiña de tabal e o bacallao das
Coresmas (como dicía Picadillo referíndose o bacallao e os garbanzos) e o pulpo seco que se consumía cocido nas festas. Si que o
xantaban en ·cambio nos portos
pesqueiros onde eran cousa frecuente as caldeiradas ou "picarachas" como lles chaman en Espasante, ás que as veces botábanlle
algas como espesante, servíndose
logo cunha aliada, prebe nacional
galega por antonomasiá. No~ tamén podemos dicir con Julio Camba que o allo e os prexuicios relixiosos forman a base da cociña gal~ga. Porén, a pesares desta venta-:
xa relativa, non parece que fo.s e
(Continua na páxina seguinte)
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(Ven da páxina anterior)

mellor a alimentación dos mariñeiros que a dos labregos, senón que
moitas veces acontece xustamente
o contrario. Amor Meilán, nun relato escrito a fins de século pasado
(incluido en El último hijodalgo,
1893, p. 53), móstranos unha rapaza que habitaba no entorno de Ma. rineda e comía: "una soberbia raza
de grasiento caldo gallego, y cuando más, unas sardinas asadas, con
su aditamento de un pedazo de
amarilla broa". E xa para 1944 ternos un documento moi revelador
a este respecto. Trátase dunha enquisa enviada ó concello de A Garda pola "Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes"
(Isto de chamarlle "Comisaria" o
serviciode alimentación ¿terá algo
que ver co afán de meter a policía
por toda partes, típica do franquismo?). Escoitemos a resposta
do probo funcionario gardense:
"La alimentación ese harto defectuosa en la época invernal, sobre
todo, entre la gente de mar, basándose principalmente en el pan de
maíz y el caldo gallego muy deficiente, a todas luces, por su pobreza en féculas y grasas y carnes que
no consumen por no estar al alcance de sus medios de vida completando su alimento con los producto& de La pesca que condimentan
con algo de aceite, patatas y pimentón, siendo más nutritivo, en
parte, el sistema alimenticio de la
población rural también a base de
maíz y caldo más abundante en
grasas y féculas procedentes de las
matanzas de cerdo domiciliarias y
patatas, legumbres y habichuelas".
Para completar o panorama da
alimentación popular sinalemos
que era moi semellante a nutrición
dos obreiros a canto vimos describindo. Murguía recolle (en La
llustraci6n Gallega y Asturianas,
10-IX-1879) o testimuño dos obervadores forasteiros que adoitaban salientar a subalimentación
dos obreiros galegos, que se mantiñan: "( ... ) con un calducho de grelos, con un cuarterón de pan inverón de pan inverosímil (... ) y con
+
un puñado de castaña ' .
1. S bre a alimentación na etapa castrexa cfr. Vazquez Varela, J.M.: "Dieta real y dieta imaginaria'', en Bennejo Barre-

ra, J. C.: Mitología y mitos de la Hispania
prerromana, Akal, Madrid, 1986, pp.
231-236.
2. Labrada, lucas: Descripción económica del Reino de Galicia, Galaxia, Vigo,
1971,p. /09 .
3. Pardo Bazan (Condesa del) : La cocina e pañola antfgua, Ed. Poniente, Madrid, 1981, p. 13.
4. Barreiro Fernández, X.R.: Historia
de Galicia, T. N. Galaxia. Vigo. 1981. pp.
66-67'
5 . '.'Un destripador... ", cfr. Velasco
. Souto, Carlos F.: A sociedade galega da
Restauración na obra literaria de Pardo
Baz.án (1875-1900), Artes Gráficas Galicia, Pontevedra, 1984.
6. La crisis agrícola y pecuaria, T. N.
Madrid, 1989, p. 537.
7. Vicente de Turnes: "Diálogo ... ", en
Album de la Caridad, Coruña; 1863, p.

266.
8. Saavedra, Pegerto: Economfa rural
antfgua en./a montaña lucense. El concejo de Burón, Univ. Santiago, Secretariado
de Publicaciones, 1979, pp. 93, 94.
9. R. Villares Paz: "El consumo alimenticio en el área compostelana a fines
del siglo XVIl" . . en Compostellanum,
Santiago, T. XVII, 1972, p. 66.
10. Pérez García, J.M!: Un modelo de

sociedade rural de Antfguo. Régimen en
la Galicia costera, Imprenta El Eco Franciscano, Depto. Historia Moderna, Univ.
de Santiago, 1979, p. 383.
·
11 . "La Compaña" e "Un destripador... ", cfr. Velasco Souto, xa ci,t., p. 107.
12. Borrow, G: la Biplia en España,
Alianza ed'., 2 ed., Madrid, · 1983, p. 344.
13. Castro, Rosalia: Cantares Gallegos, Galaxia, Vigo, 1970, · p. 141.
14. Villares, R.,: xa cit., p. 69.
15. Dore, G. y Davillier, Ch.: Viaje por
España, Adalia, Madrid, 1984, p.342.

Quando o
sol arde na
noite,

da época e que marcará muito
de~enrolo da· argumentación. é o
aborto de Antia en Portugal e todéj. ·
á problemática que se xera· na mu·ller, nomeadam~nte cando non
conta co apoio do seu compañeiro,
para quen ela "fora só urn joguete".
Nos irnos referir -por enteiro o
argumento da novela que resume .
XCG en A Nosa Terra unhas semanas atrás: Se acaso subliñar que
a trama é caseira, entendendo este
conceito _como narración de peque. nos dramas cotiáns aos que non é
alleo nengún leitor/a. A pouca
complexidade da história fai que o
relato sexa áx.il, fluído, gañando,
deseguida a nosa. complicidade. Joel Gómez escreve con-economia de
recursos para contar unhas peripécias sentimeñtais através da análise
mrnuciosa de· atitudes, comportamentos e sentimentos dos personaxes centrais. Deste xeito prescinde
de detalles decorativos e non se
perde en ~gresións_ que retarden o
desenlace da novela. A pra~a de
Mazarelos, as ruas do Ensanche, a
praza "Roxa", a praza de Galiza _e
tamén o Panteón de Galegos Ilustres ou o café Derby son espácios
nos que se ubican os personaxes
sen necesidade de descrever cada
lugar en profundidade. Ven-se-nos
á memória unha outra novela que
acadou un dos prémios de sona da
nosa narrativa e na que a argumentación era case un pretexto para fazer unha disgresión continuaaa sob
Compostela, destragando o ritmo
da história de trama n.e gra que o
seu autor relatava. En "Quando o
sol ardé na noite" non ocorre iso,
· nen sequera o trasfondo histórico
dunha nova orde social e política é
un referente que discorre paralelo
no texto e semella que a intencionalidade de Joel Gómez con este
recurso é p~ocurar o verismo nos
acontecimentos que se narran.
Desta tentativa sai airoso, mais
contodo hai situacións que se miran fori:adas e pouco críveis, boa
mostra é a xeito de se coñecer Antia e o Sidónio que é un pretexto
para comezar unha boa amizade en
común, cena que non irnos descobrir pero na que non é <loado acreditar. Tampouco son afortunadas as
sucesivas situacións que enfrontan
· ao Estevo coa sua muller Carina.
(Calquera leitor/a que chegue a este ponto poderá decatar-se deste
artificio).
Tocantes aos personaxes dizer
que están ben definidos, acaso demais porque ás vezes a caracterización é sobexa. Velai o Sidónio, militante nacionalista (nas loitas pola
amnistía, contra Xove, os encoros,
as celulosas ou o Mercado Común)
que introduce a Antia no feito cultural do país (mostra· de teatro de
Ribadávia, festival celta de Ortigueira) e que nos apresenta como
modelo ideal, porque "conseguira
entusiasmá-la" ( ... ) "conseguiu que
recuperasse totalmente a autoestima".
Enfin, "Quando o sol arde na
noite" é unha novela que se le de
corrido (mágoa-dun desenlace sen
surpresas) e que non desmerece
dentro da narrativa galega de hoxe.
Para este reseñador non ten nada
que envexar a outros textos recentes que acadaron o recoñecemento
. dos xúris en convocatórias. literárias. Pésie a isto o texto de Joel
Gómez endexamais estaría perto
de obter un galardón das nosas le. tras e non porque a novela careza
de c;,alidade senón polo simples feí. to de estar escrita en galego reintegrado. Para cando a Jiberdade criativa? Para cando a fin d'! inquisición lingüística? pregunto e remato
cunhas palavras de Jenaro Marinhas del Valle que se inclúen no
prólogo "Quanto aqui ides ler é ga_ lego autenticamente galego e por
· ser galego raiz comum das falas de
Portugal,_Brasil, Angola, Mo\:am-

bique ... que com a galega se adunam nos versos de Camoes."
MIROVILLAR
( 1) Edita a Associa~om Galega da
Língua A Corunha, 1990. ·
(2) Un lugar de encontro da progresia
nos tempos da transición, hoxe fechado.

un trasfondo
da transíción,_
·de.Joel
Gómez
Para un reseñador sempre é tarefa
grata dar conta da aparición dunha
nova novela no panorama literário
da narrativa en galego. Mais ainda
se o texto supón asemade a entrée
do autor neste terreo, estamos a falar dun livro da autoría de J.oel Gómez intitulado de maneira fennosa

Quando o sol arde na noite(l),
prologado por Jenaro Marinhas del'
Valle e do que salientamos esta~
palavras: "em prosa ágil e presta
(muito do gosto dos leitores de novela) mostram-se-nos vivencias de
umha juventude estudiantil em
Compostela ben diferente da que
inspirou as pouco inspiradas páxinas de La C asa de la Troya".
Contodo ese trasfondo da vida
universilária só se mira na primeira
parte da novela, tampouco o noso
compañeiro nestas páxinas XGG
que fixo en semanas atrás un achegamento preciso ao texto fai fincapé no verdadeiro trasfondo, que
non é outro que a transición política da ditadura á democrácia burguesa. Eis senón a cena onde se fai
referéncia á lembranza de certo
histórico 20 de novembro: " dixérom-nos que se suspendera a actividade durante unha semana pola
morte do chefe do Estado". A seguir vai acontecer outro suceso que
garda muita relación co que vimos,
nunha das andainas do protagonista Estevo e o seu amigo (persoa
que narra para nós os acontecemento ) e levados por un outro
amigo mui tirado para diante, de
nome Dositeu, perden-se polas
afóras e meten-se de cheo nunha
festa na que se fai celebración da
desaparición física do ditador. Calquera leitor/a pode deducir polos
cantos e ideias que se expr~san na
xuntanza que se trata de militantes
da Unión do Povo Galego. Hai outros sinais evidentes desta xeira
histórica como o aberturismo da
nova sociedade democrática na rotura de tabús, velai a curiosa cena
de como Sara resolve as dúvidas
de Antia a respeito da anatomía
masculina ou as primeiras experiéncias sexuais. A própria Antia
vai coñecer ao Estevo na discoteca
Yohakin(2) ou "As cazaroladas, as
manifesta~ons. As pintadas, as assem bleias. Os enfrontamentos com
a policia (... )para pedir residencias
e outras alternativas de vivenda
dignas". As luitas dos universitários/as contra das axéncias imobiliárias ocuparon boa parte dos derradeiros anos da década dos setenta e a primeira metade dos oienta.
As descobertas' dos xovens producian~se tamén na música: "As fitas de Vítor Jara, Lluis Llach, Raimon, Suso Vaamonde, Bibiano e
os Vozes Ceives", acarón da música tradidonal, bretoa e irlandesa
ou dos galegós Milladoiro, Emílio
Cao ou Fuxan os Ventos. Outros dos ~lementos próprios

S~perficial

análise da ·
última década
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do; a aceitación das directrices das
multinacion.a is exteriores, etc.
. Petras califica e descrebe a superficie do fenómeno socialista,
mesmo con reiteración, pero non
analisa o contexto históri90 e internacional no que se desenvolve, nen
profundiza nos seus motivos.
Abondaria can dicer que os seus
dados, citados a pé dé páxina, proceden, na imensa maioria dos· casos, do di~o El País. Só nó apartado de concütsi6n realiza un inteóto cíe emarcar, de forina sucinta, a actual fase do proceso de acumulación en España.
Esta debilidade teórica dá lugar
a que, mentres que todos os argumentos apontan en contra do Partido Socialista, quede sen explicar
por qué, no terreo político, esta
forza consegue tan elevadas votacións (incomprensíbeis á luz desta
(\lláiise, ainda tendo en conta a certa ilexitimidade da democrácia e
. do sistema eleitoral). Esta incoo-·.
gruéncia conduce a Petras a ter que
recorrer, unha e m~tra vez, á men. ción da folga xeral do 14 de Dec.embro d_e l 9-S8, acontecemento
que, se ben importante, non pode
ente~derse como o colofón político
suficiente que ~ sentido do resto da
/obra demanda.
A obra de Petras califica e descrebe, pero non explica. Nesa me. dida pode ser, en parte, útil para o
lector extranxeiro (público para o
que probabelmente foi escrita), pero aporta moi pouco ao leitor de
· •
aqui.
M. VEIGA

O socialismo
español, camiño
·de Marbella,.
de .James Petras
_O soci_alisnio español, camiño de
Marbella (e dous artigos máis) é o,
metade tópíco, metade suxererite,
título dunha das últimas obras dadas á luz por Editorial Revolución.
A análise oa prática socialista
española é tema atractivo e actual.
Que o autor sexa economista e
norteamericano faria esperar, polo
·demais, que do traballo emerxesen
dados e teses rigurosas e por outra
parte libres das mediacións que sofriria un autor do próprio país. '
Máis, precisamente, estas duas expectativas non se ·cumplen. O traballo, mália as boas inteocións do
editor, sinaladas no prólogo, non
se ceiba en nengun momento do
tono ideolóxico apriorístico que se
deu en calificar de prosa para os ·
xa convencidos.
Após de ter lido outro dos seus
pequenos ensaios, A socialdemo.crácia do Su! de Europa (Editorial
Revolución 1984), de temática colindante, parecería que este profesor da Universidade de Nova Jorque, optase por ficar na superficie
das análises plantexadas, tinguidas,
iso si, de boas doses de moralidade .
de esquerdas.
O socialismo español, camiño
de Marbella artigo que dá título ao
libro (os outros dous refírens·e a
América Latina e aos problemas da
transición ao socialismo) ocupa, en
realidade, non máis de sesenta páxinas e aséntase en argumentos da- ·
dos á luz mesmo por revistas de
· gran tirada nos últimos anos. A saber: a emerxéncia dunha clase social novaªº abeiro dos socialistas;
o enriquecimento baseado na especulación financeira, no turismo barato, nó branqueo de cartos ... e non
no desenvolvimento produtivo; a
alianza entre a vella e ·a nova direita; o debilitamente do papel dos
salários e .o aumento dos beneficios na tarta social; o sometimento
da sociedade civil ao partido-esta-

Vigo,
cen.anos
de história
Vigo non é desafortunada en· tratados nos que aparece a sua din~ica
de ceceinento e a sua servidume ás
deficiéncias institucionais e de clase. A obra de Soutó González é a
proba dunha e d~utra realidade. O>
Consta esta obra, compéndio de
tese doutoial, de tres partes, unha
introdución e 20 páxinas de conclusións. Na primeira parte o autor
estuda os antecedentes históricos e
os proxectos espaciais da burguesia industrial entre ·1880 e 1960. O
periódo 1880-1925 presenta "un ·
dinamismo grande no eido económico" e deixou no urbanismo vigués a pegada dunha "idade áurea". Sustenta tal periodo unha historia apaixoante tanto no ambiente
· proletário dos canteiros e dos mariñeiros como no burgués do empresariado: Pn e outro r~flexados
diferentemente na prensa local. Os
anos 1935-1960 son de frustracións, de tramas bélicas e de sorne-
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temento dos grandes plans ás ambicións especulativas.
Na segunda parte, ·1960-1980:
an1lisa parcialmente as transformacións xeográficas no contexto
capitalista occidental, deixando para a terceira parte, dos mesmos
anos, o estudo dos axéntes sociais
que intérveñen na construción urbana.
Todos os capítulos van profusamente ilustrados. Esta obra combina a científicidade do xeográfico
coa atención a todos os fenóme.nos
históricos do acontecer de Vigo. A
calquera que queir~ entend¡;r o~
problemas ·desta cidade e da sua
área de influéncia o traballo de
Souto aportaralle información e
· fontes de dados nunha obra escrita
con minuciosidade e, á vez, con
-perspectiva: Con ela na man o recorrido pola cidae faise máis vivo;
en cada rua e praza hai vestíxios
dun pasado, do facer dos propi~tá~
ríos dos axentes das finanzas, dos
obreiros e do bulii das xentes dunMorte entre as flores de Joel e Ethan Coen.
ha cidade, crisol de constantes levas de novos povoadores.
tos entre os grupos dirixentes loformación de grupos inmobiliários
Xa nos anos 25, cando o brillo
cais, evidéncian o final do auxe do
con poder ecónómic.o de seu ou
da sua fulguante evolución era
empresariado vigués que se conasociados a grupos financeiros.
mais cálido, cenos iiltelectuais gatextualiza . na etapa do capitalismo
Vigo parecía asi como un enclalegos reflexionaron sobre a relecompetitivo.
ve de investimento multinacional e
váncia oa Galiza desta cidade por' Neste contexto xorden as granun núcleo de expansión do capital
tuária. Manuel António vía nela a
des frustracións dunha burguesía
pesqueiro 'd e aftura nunha escala
un adolescente que crece sen equi- .
ilustrada, pero incapaz de materiaestatal. A localización da empresa
líbrio; os líderes do Partidó Gale- _ Iizar os seus proxectos. O gran
multinacional está _vencellada ao
guista levaban no corazón a preoporto pesqueiro, o aeroporto, a Feirecrutamento 'cte man de obra baracupación por Vigo, cidade inmera da Pesca, a autovía a Madrid e o
ta, con fogar asegurado, e ás avanllorabelmente situ.a da para ser o
mesmo proxecto de Palácios non
taxes da Zona Franca. A capitalizaespello dunha recriación da cultura
deixan de ser arelas ilustradas nunción da pesca de altura era consegalega. Inda se recordan as confeha cidade en crise" (p. 556) ;
cuéncia do seu privilex~ado papel
· réncias de Castelao, de Bóveda, de
Cando parecía pechado o horino mercado estatat o que lle perV. Paz Andrade e os mitins de Bazonte, surxen os d~scubrimentos
mitirá a expansíón a outros Estasilib Alvarez aos que asistían muldos caladeiros alonxados a eondos, A .auséncia de boas comunititúdinariamente os vigueses.
quistar pola pesca de altura e ·o
cacións co interior peninsular e a
Cómpre subliñar as afirmacióhs
conxelado. Como r~activou isto a
falta de infraestruturas do Polo seconclusivas de Souto. Di: "O estúVigo? Segundo Souto pasou-o serán dous fatores determinantes,sedio dun espácio urbano, como é o ·-guinte:
gundo o meu xuício, do crecimende Vigo, debe permitir obter xunto
"A chegada do capital multinato desartellado e da dependéncia
a conclusións metodolóxicas oucional, Citroen, e os investimentos
crecen~e""(p. 561)
tras que ofer~zan máis luz sobre a
dos empresários da pesca en espáO diagnóstico de Souto debe ser
própria realidade investigada.
cios foráneos, non supuxo a criatido .en conta. É hora de relanzar o
desenvolvemento vigués como nú0 periodo 1880-1925 serviunos
ción dun grµpo financeiro local,
para tipificar unha etapa de crecen·e n sequer o ensarillamento- da
cleo industrial da ·aaliza e como
mento .económico e demográfico,
burguesía viguesa no entramado do
determinante cruxol cultural a gaque se correspondía coa consolidapoder económico do Estado de
leguizar con labor atrevido e sen
ción dun grupo empresarial local,
concentración e investimento do
reparos, porque Vigo asimila e cavencellado aos secotres da conser~apital en empresas locais ·e pro- , rece de prexuícios.
•
va e a indústria naval fundamentalvinciais.
'
FRANCISCO CARBALLO
mente.
Non hai dúbida do crecemento
(1) Souto González, Xosé M. , Vigo,
A recesión económica dos anos
económico, demográfico, morfolócen ·anos de História urbana ( 1880-1980)
vime; a creba do Bando de Vigo, o
xico e volumétrico do espácio urXerais, Vigo, 1990, pp. 636 .
. peso específico dos poderes perifébano rexido por Vigo. Pero tamricos parroquiais, os enfrontamenpouco esta expansión deu lugar á
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Resalía de Castro . .
Herrera Garrido.
Xohana Torres.
Literatura Infantil
Emilia Pardo
A Muller nos Medios de Comunicación.

Morte
entre as.flores

Franc~a

Núms. 2, 3 e 4 a 400 pta. número.
Núm. 5 a 650 pta.
.
Núm_. 6 a 1000 pta. JVA incluido.
Núm. 7 a 1200 pta. JVA inclu¡qo.

Suscripcións e números atrasados:
Edicións Xerais de Galicia. Festa da Palabra Silericlada
Apdo. 1446 - 36 200 VIGO

Con maior intensidade que_o western, que polo visto ten ·esgotadas
todas as suas posibilidades, o thriller é o xénero cinematográfico
que con máis exact~tude pode defi·nir o '"especificamente ame~icano"
no campo dos xéneros e nas estruturas do "estilo". Nen <Y musical,
nen a comédia, son motivos refe~
renciais que poidan sustantivar hoxe a fertilidade dunha dramatúrX:ia
expresiva e estética que deu ao ci-

só Chandler e Hammett senón tamén Hawks, Huston ou Walsh),
convirten a película dos Coen nun
clásico do noso tempo. ·
•
CELSO X. LOPEZ PAZOS

ne americano as · su as marcas de
identidade universal. Só o thriller,
exclusivamente o cine negro, é
(máis alá dun mero recurso á reiteración de clichés) a única veta inspiradora que polo camiño da renovación e o cámbio pode dar máis
dunha obra redonda ao cine americano. E isto e asi porque o xénero
ten unhas raices universais que
ainda que saidas do entramado sócio-histórico que as veu nacer, xeraliza o seu discurso para entrar a
saco nos "motivos inconscentes"
dos1espectadores de todo o mundo.
É evidente, desde esta perspectiva,
que o qu~ máis exemplifica a importáncia actual do thriller é a sua
capacidade para reproducir as liñas
mestras do seu discurso en perfecta
maridax-e cos elementos que foron
conformando o seu universo desde
os anos trinta, e por outra banda a
sua imediata conexión co público
de todo o mundo.
Pogeria· dicerse que o thriller
ven ser o "xénero nacional" americano e que, por extensión é, en
consecuéncia, o único con posibilidade de futuro dentro das páxinas
da história do cine. Certo que non
se pode entender fóra do deeorado
ambiental que lle deu forma, pero
tamén hai que recoñecer que a sua
capacidade de penetración é universal.
"Miller 's crossing" (Morte ·entre as flores) é un exemplo perfecto que recolle os elementos antes
expostos. Terceira película dos irmáns Coen ('.'Sangue fácil" e "Arizona Baby"): este excepcional filme amosa, primeiro a vitalidade do
xénero e despois reforza a sua capacidade para afondar nas claves
da sua universalidade. É un traba110 redondo no formal e complexo
na sua textura argumental. Joel e
Ethan Coen, ambos e dous no
guión e o primeiro deles na dire. ción, son uns auténticos alquimistas da imaxe e perfectos controla. dores dos modos de narrar. q9e fan
unha incursión de antoloxia no xénero no que, seguro, aprenden os
recunchos máis complexos da arte
cinematográfica. As "formas" acadan cotas de alta perfeición e ten~ionan a narración atá deluvar a
xenialidade.
Desde o ponto de vista argumen. tal, a fita estira as posioilidades te- .
máticas do xénero e apórtalle un.has multiformes posibilidades ªº
discurso que transceride, pola sua
fondura, as incursións dos clásicos
e ~o mesmo tempo fún_d ea con
eles.
.
·
Tradición e renovación, conservación e novidade son elementos
que, xunto coa sua enorme capacidade para referenciar os vellos
mes tres, tanto no terreo do estilo (o
das formas, o das citas cinéfilas e o
da recriación ambie,ntal) como no
entramado do texto (aquí están non

O Tapies
máis radical
Exposición no
Centro Reina Sofia
No recén reaberto Centro de Arte
Raiña Sofía -tamén coñecido como
CARS, -case como o título da antolóxica de Andy Warhol- e, nos médios intelectuai coma Sofiburg,
facendo referéncia ao antecedente
francés- móstrase unha exposición
de Antoni Tapiés co título xusto de
"Extensións da realidade".
Tapiés ve neste mesmo ano
aberta a sua fundación en Barcelona -un espácio dedicado a mostra e
difusión da arte da vanguarda e
centro de estudo para os inceresados nas filosofías orientais- e a
concesión dun importante prémio
concedido polo govemo do Xapón
que supón un recoñecemento internacional á sua obra. A mostra actual de Madrid está composta de
obra feíta fundamentalmente obre
papel e materiais con iderado non
pictóricos -palla, terras, ferro , madeira, etc. Son obras que e remontan ao ano 1946 e chegan ata hoxe:
en todas ela , énte e a nece idade
de facer arte a partir de obxecto
xa existente -un camiño en certo
modo paralelo ao eguido por Jo ~
seph Beuy en Alemania: un anaco
de tela, dous cartón ca e roto que
quedan sós coma obxecto artí tico
sen a participación do artista que
está alí para recollelo , para mo tralos como sinal e tética, coma un
lenguaxe que reivindica o probe e
o vacío.
Algunha das primeiras obras Fío e argo/a, Collage das crucesmostran a sua débida inicial co
movemento Da al Set e coa obra
de Miró. Ese periodo do final dos
cuarenta é un prólogo ao traballo
dos informalistas, do mesmo modo
que o uso, anos máis tarde, de areas e cartóns é o anticipo da arte
proverá -arte probe- dos italianos
nos sesenta. A ligazón co movemento surréalista pódese ollar en
Escritório con palla e Roupeiro -os
dons dos primeiros anos setenta-,
ben entendido que na sua vertente
duchampiana: mostrar obxectos
· convericionais fora do seu contexto
usual, criando a sorpresa no. espec-·
tador.
Obra m_oi "ligada aos inícios da
arte, ·á busca do sentido último do
sinal artístico, a exposición mostra
a valía de Tapies dentro da arte ac·
•
tual.
CARLOS AMARO
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nos Aires dentro do _mundo da ilustración gráfica anímao a embarcar
no. 1908 para a Arxentina.
.

· Cando saía pola ria de Vigo no
buque que o transpórtaba cara a ·
sua aventura americana, e despois
de ca~uflar· o seu. embarqu.e de
mozo en 'idade de quintas nunha
bª1"caza desimulada, ·de .seguro ·que
andaría no seu maxin de xoven de ·
18 anos· a incerteza polo seu papel
futuro no mundo das artes, ·

J

· Ali ós comezos foron ben d~ros
e certamente difíceis nunh~ cidade
que lle resultou ao cabo antipática.
_ A~ visitas aos peiraos porteños nos
que agardaba chegar os barcos procedentes dos portos ·gé!legos consu- . mian sua saudade até a chegada ·
de mellores momentos. Estés viñeron despois de múltiples percorridos por imprentas e· talleres gráficos e de traballos de sobrevivéncia
como "'publicista" de brocha gorda. Ribas lembraria ,anos despois
con grácia os centos de veces que
tivera· que pintar moralmente a-un
enxebre escocés brindando cunha
garrafa de whisky.
. Aquela urbe de pronto se lle tor-na amábel e xurden os primeiros
traballos artísticos. O encontro co
tamén galego e pintor Juan Alonso
foi definitivo para se introducir no
xomal Última hora onde insertaba
caricaturas teatrais tán en boga naquel tempo. Déspois pasaria por
publicacións como P.B.T, Papel y
Tinta, e Crónicas de Oro. O recóñecemento._ viria através das páxinas da prestixiosa revista Caras y
Caretas, na que traballara cbn tanto éxito o lucense José María Cao,
-anos máis tarde biografía por Luís
Seoane. . ·
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unha implantada marca de productos de beleza que o ficha para que
elabore todas as suas campañas publicitárias.

O mundo da iiustración maiitiña .
pois a sua época dourada através
de artistas da importáncia de Bar- tolozzi, Penagos, Cerezo Vallejo;
Echea, Zamora, Mario e na mesma
La Estampa, Ribas coincide cos
galegos Ventura Requejo, Alfonso
Castelao, Varela ge S·eijas, Juan
·Luis, Suárez Couto, Carlos Sobrino, Xaime Prada, quen xunto a Camilo Diaz Baliño estaban a imptllsar o deseño gráfico na Galiza.

1'

Os éxitos nos concursos de car. teis convírteno en personaxe coñecido e admira<Jo polo gran público
e a sua cotización acada cifras res. petábeis. Dado reseñáble que pode
axudar a comprender o extraordinário "cacheC que mantiña serian
os 250 dólares de 1928 que recibiu
por unha colaboración coa revista
neoyorquina Pictorial Review. O
_cartel para o carnaval do Círculo
· de Bellas Artes de Madrid de
1918, o que realiza para o xomal
El Sql son xa clásicos ao lado das
decenas de capas de fibros que
executa para editoriais madrileñas .
ou de amigos e paisanos corno Pérez' Lugín, francisco· de Juli0-Camba ou o mesmo Enrique Estévez_
Ortega, ptimeira figura da .crítica
galega para quen debuxa a cuberta
da sua obra El Alma de Galicia. ·

Esta etapa na vida de Ribas vaille reportar non poucos oonefícios
económicos· quen non duvida en
invertir nunha viaxe que era o soño.
de calquera-artista: París.

Á capital-francesa chega. no ano
1912 e deséobre todo un ~undo na
impoñente actividade das revistas
gráficas e na publicidade. Coñece
ali directamente a obra de Ludwing Holwein e Raphael Kirchner,
quen serian co tempo os seus debuxantés máis admirados.

Albas no seu estudo madrlleno.

Federico Ribas
Do deseño galante á crónica do terror
•XOSÉ ENRIQUE ACUÑA

Ne tes últimos tempos
publícanse unha série de
estudos sobre a história
do deseño gráfico
por parte de Enrie Satúe
e Francesc Fontbona,
aos que hai que engadir
agora o recente e
extraotdinário libro,
Arte Decó en España,
de Javier Pérez Rojas.
Todos eles iecollen a
importáncia neste eido
do artista galego Federico
Ribas, pero o último
pon ás claras .
ó preponderante-papel que
veu xogar nas décadas
anteriores a Guerra Civil.
Hoxe sen embargo pódes~ dicer que
no noso país e_stá no esquecemento
Íncluso nos círculos artísticos e a
sua inxente e anovadora obra non

gozou ainda de calquera publicación
ou expo ición retrospectiva sobre un
home que no seu tempo gozara das
meles da fama e da riqueza e que ata
chegara a ser· norneado en Vigo, "tillo predilecto".
Dunha família de orixe catalana,
os Ribas, con importantes negócios
na vila mariñeira de Bouzas, naceu
Federico Ribas Montenegro en Vigo nun 16 de Outubro de 1890.
Nesta cidade viviu os seus primeiros anos adoptando desde rnoi novo
unha inclinación ptecisa polo debuxo. Na sua família somentes tivera
o antecedente lonxano do seti avó,
un discreto tallista relixioso, e el
mesmo gustou na sua primeira xuventude da escultura.
Rematado o b~charelato e despois de rexeitar a proposta familiar
de· cursar estudos de medicina,_
aceita facer oposicións
corpo de
correos que suspende no derradeiro
_exercício. É deste m~o qt•e a sua
11ai non ten máis remédi9 que aceitar e avalar os seus anceios artísticos inscribín<Joo na académia que
rexentaba e~cultor Julio Gonzá-

ªº

o

lez Pofa a q~en se lle debe o orlxinal e charnativo monumento aos
Herois de Pontesampaio, en Pontevedra.
Por mor doutra das suas afeccións de sempre, o foo(-ball, consigue vender as primeiras obras a
xeito de caricaturas dos seus compañeiros de sport. Mais un servício
militar en vistas e a sona de Bue-

'Souso DE
PRIMEIRA MAN.DO .
TERROR FASCISTA
-AOQUE NON. FORON
ALLEOS ALGUNS
COÑECIDOS PEL
A VEZ QUE CLIENTES-.
DO SEU LAB0R
PUBLICISTA.'

HENO

DE

~RAVIA

Publicldade felta por Ribasen 1919.

O sattC:profislonal rnáis rele---vante vénlle coa criación, lígada á
Tamén en Paris ·reparo u na que - Casa Gal, da axéncia de publicidade Véritas da que seria o seu resseria a sua dona, Georgine, vicjña
do seu estudo da rueda Fontaine · ponsábel. Desde_-ali e con obradoiros gráficos próprios inundou os
no centro mesmo do bairro de
rnédios periodísticos de campañas
Montmartre. A amistade CQn Artupublicitáiias cheas. .de criatividade
ro Linares levárao a formar parte
da redación de Monaial, revista . e desde onde cambiaba a imaxe do
producto case mensualmente. Naanimada por Rubén Dado, e da
queles c;lias, nos que Federico coque chegaria a ser o seu director
mezou a utilizar a técnica do. aeróartístico. As míticas Le Rire e Elegrafo, era ben sonada a rivalidade
gantes igualmente se serviron dos
das "colónias" entre as duas máxiseus deseños antes da volta a Espamas figuras da ilustración; Pena.gos
ña por causa de dous ben diferen·e os seus anúncios de Flores del
tes motÍvos: o estalido da I Guerra
Campo e Ribas e as suas campañas
Mundial e a fráxil saude da sua
de Heno de Pravia. Sobre o seu esmuller.
tilo, Javier Pérez Rojas afirma que
"-utilizaba "~nha linguaxe publicitáMais foi ben doado para el o inria moi directa frente ao tonO' litetroducirse en Madrid e chamar a
rário e ambíguo da: maioria dos
atención do rnáis prestixioso crítianúncios ~época".
co do momento. Este era, sén nengunh~ discusión, o impulso do_'saPor médio de co1aboracións dilón de Humoristas, José Francés
rectas ou por insercións publicitáquen no 1918 nas páxinas de La
rias está presente na déc~da dos 20
Esfera baixo uo dos seus ¡)seudónie os 30 nas revistas ilustradas de
mos favoritos, Sí/vio Lago, sauda a
aportación de Ribas e cons_idérao , maior tirada .e aceitación. Desde
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, _
novidciso e fu_ndam·ental para o paMundo Gráfi~o, Por Esos Muñdos
.norarna da ilustración que precisaata Buen Humor: para xa nos anos •
. mente neses anos vivía un dos seus
30 facer para Lecturas unhas esintres ináis ricos e productivos.
pléndidas cubertas nas que aparecen unhas estilizadas e activas mu-La .Esfera, na que cedo colabolleres facendo un deporte diferente
rou Ribas, era unha luxosa publica'en cada número.
ción nacida no 1914 impregnada
de ideoloxia conservadora na que
A sua vecindade en Madrid, de
collia coípo unha aparente presénevidé,ncia profisional, non,o retirou
cia da .frivolidade e o erotismo.
do contacto coa Galiza, de feíto ncf
Nela, e por mor das niuHeres que
seu estudo capitalino as -portas
debuxa, Federico atopa a fama
(Continua na p~inil seguinte)
abríndoselle ás portas-da Casa Gal,

'·
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· Na capital arxent.ina man tiña intacto o prestíxio da sua primeira
estadia. Realiza numerosas mo.stras mentres de&envolve o seu tra~
hallo na revista Atlántida á vez
que na ''.zona nacional" colaba algunha da publicidade por el' realizada anteriormente. La Ametrálladora, semanário dos soldados
que se repartía na frente, insert~.
anúncios de Conserv(!S Ribas ao
lado de colaboracións d'Un Máximo Ramos pasado con entusiasmo
á causa falanxista olvidados xa os
seus e·scarceos ácratas de xuventu. de.

"(Ven da páxina anterior)

sempre estaban acesas para os seus
paisanos e o ~esmo Castelao era
asíduo.da sua compaña. As colaboracións coas publicacións da emigración, tánto da americana como
da mactrileña, non eran extrañas.
En canto lle. era posfüel pasaba
tempadas na sua casa de Bueu onde nos veráns atopábase cos seus
amigos; ~ periodista José Signo, o
.fotógrafo Luis Ksad~ -a quen lle
prepara a edición das Estampas
Compostelanas-, o e~-futbolista' e.
crítico deportivo Manuel de Castro ·
Handicap, ou o.fotógrafo e escritor
Ramón Barreir.o que levaría a Madrid para traballar na sua axéncia
publicitária.

Volta á penísula no 1949 sendo
para el imposíbel atopar cantes para a sua criatividade.. As súas "mulleres" xa non tiñan sítio no seo daquela España católica e montaraz.
A arte de Carlos Saenz de Tejada e
as suas mitificacións imperiais
convertíranse na imaxe oficial do
réxime. As poucas exposicións que
pudo facer antes da sua morte limitábanse a paisaxes ou recriacións
orientalistas.

A própria prensa viguesa soubo
da sua faceta como debuxante humorístico. Hai col.aboracións de
Ribas no Faro ·de Vigo e El Pueblo Gallego e a revista ilustrada de
Jaime Sol.á; Vida Gallega, recibía
publicidade da· Casa Gal con debuxos de Ribas. ·
Foi en Bueu onde en Xullo de
193'6 o colle a rebelión militar. ·
S~ubo de primeira man do terrorfascista aorque-non foron alleos alg·uns coñecidos - del á vez que
di'entes do seu labo~ publicista.
Alberto. Vilanova rec-ollera· as palabras do mesmo ·Federico sobre
aqueles feitos; "rábia, baba de señoritos, iilconcreta, negativa e repelente". ·
_ Os rumores de que el mes~o
poderia ser víctima duriha razzia
cuneteira, lévano a tomar a deci-sión. de retornar a .Buenos Aires
onde chega en Novembro dese.fatídico ano.
E ali, Federico Ribas, que pasaba para moitos por un simple d~
buxante galante, mundano e frívolo súmase sen disimulo ás campa-

Morre Federico no 1952 deixando un valeiro que nunca foi cuberto e as tea de araña do e q uezo
fóronse tecendo so bre un home
que, egundo e cribira Enrique Estévez Ortega ano antes, era "más
bien bajo de e tatura, fuerte y
achaparrado. Su cabello, cuidadosamente peinado con raya a un lado , es negro como la endrina y
brillante. Su frente es amplia y espaciosa, sen una arruga. Tiene uns
ojos azules, grandes, expresivos,
inquietos, y sus pupilas parecen
reflejar su carácter condescendiente, y al mismo tiempo enérgico y
constante".

O bico, gravura en buxo de Federico Ribas.

ñas de denúncia do 'terror franquis- ·
ta. Colabora co grupo animado por
Lu~s Seoane para manter entre a
colec'tividade galega a propaganda
republicana. Desa data é a sua famosa e hoxe esquecida série de es.tampas ·sobre o terror· fascista nas
Rias . Baixas que pasarían, por re- ·

der o compromiso antifascista de
Federico Ribas que con eles soubo
conectar con outros artistas galegas coetáneos como Manuel Colmeiro, Arturci Souto, Luis Seoane,
Maruja Mallo, Ux.io Souto, Camilo
Diaz Baliño e o próprio Castelao
no apoio á causa da liberdade.

galo do próprio autor, ás mans
doutro do seus amigos de sempre,
Alfonso Castelao.
Hoxe en paradeiro confuso estes
debuxos son unha das testemuñas
da nosa história e da nosa arte que
é preciso recuperar l!ara compren-

E sobretodo gustáballe debux.ar
ás mulleres ben vestidas e ás mut
lleres ben espidas...

DICCIONARIO X·ERAIS

J

CASTEL.ÁN
GALEGO

J

DE USOS, FRASES E SINONl~OS
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.Estabdmolo esperanuo.
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~

t

·osa a
nunha foto
que gardaba·
Eduardo Pondal

Despois de cinco anos
reeditamos .o esgotado
primeiro número da série

·A Nosa Cultura,

e celebrouse o ·Congreso
Internacional cando
o centenário da marte
da JX>et& de Pádrón.

ampl.iando a nómina de
autores e as perspectivas. ·
,D~te ese terriJXl
mcorporouse .nova ·
bibliografía sobre
a nosa poeta
_,:·
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Manuel Domínguez Montes.

Perspectivas
culturais
Organiza o Clube
Cultural Alexandre
Róveda un ciclo de
charlas co seguinie
,.. calendário. .
Dia 13 de D~cem
bro.Ecoloxia e ·médio
ambiente. Serafin
Oonzález Prieto, Rarrión Mariño, Manuel
Hermíniuo Iglésias,
· Carlos Zaragoza e

CONVOCATORIAS

Dia 19 de Decembro. A arte
en Ourense. Xaime Quesada,
Manuel Figueiras, Miguel Mosquera, Camilo Franco~ Anxel
Huete e Ven.ancio Barandela.

Strings ·Lucerne.
Dia 9 de Deceínbro no Palácio ,
de Congresos de A Coruña,
Festival Strings Lucerne, con
obras de Mozart, Saint-Saens e .
Prokofiev.

Do 27 ao 31 de Decembro, e
organizado polo Centro Cultural de Moaña. celebrarase un
cur iño de gaita escoe a a cárrego de Patrick Molard, un dos
máis relevantes intérprteres die instrumento, Molard, quen
amáis é membro do grupo folc
~ e mestre do Conservatório
de Karaez (Bretaña) e é coñecido na Galiza polos seus recentes concertos en Castrelos. Salvaterra, Compo tela (Crechas).
etc. A sua valía ven precedida
dunha longa traxectória no terreo da mú ica tradicional e polo seu paso en pre tixiosas formacións bretonas. O interesado en participar oeste cursiño
poden dirixirse a Raúl Pinheiro
ao traveso do teléfono (986)
472694.
O inverno é eco e frfo en
Compo tela, mais as mentes
achanse quentes. Nestas, estase
orgaizando unha festa ao grande para duascentas persoas "en
recoñecemento ás xentes da zona clásica, "que pasiño a pasiño
foi movéndo e cara ao Fontana
e creando un ambente particular nun pequeno reducto da ou-

Empresário queres axudar ao
hoquei sobre patins, a Yigo e a
ti mesmo?. Solicita un espácio
publicitário .na pista do Pavillón do Carrue-As Travesas.
Chámanos ao (986) 37 11 09 ou
43 96 33. Quique Urdiales-Travesia Hoquei Clube.

tra área. Roberto, responsábel
de tamaña ousadia, pensa en repartir unha determinada cifra
de invitacións para cada un dos
bares do Casco Vello, "a barra
libre". e istas distribuirianas entre os seus clientes "históricos".
Polo momento, nembargantes,
xa hai algunhas discrepáncias,
posto que algúns titulares dos
bares opinan que "non todos teñen a mesma capacidade para
mover ao persoal cara ao Fontana. E haberla que distribui-las
invitacións, polo tanto, en relación á porcentaxe dise movimento".
Luisa Veira, quen "polo momento, descanso, q1,1e tamén é
bo", estivo na capital de Galicia
'admirando a mostra de Chelo
Faca!", quen, por certo, a partir
do venres próximo está xa nas
Crechas. AJber fixo das suas no
Penal anque sen perigo infindo,
mais con certa dose de confusión e inocéncia. Gabino dicia,
"moito aprendeu iste rapaz, pero ainda ten que rasparse un
pouco máis". Monserrat deixou
tabaco e alcohol "e síntome
mellor, orpréndome a min
mesma". Mentres, eu áchome
na última dime ela urxente.

Ateneo
de Redondela
Dentro da sua programación de
inverño o Ateneo redondelán
ten o seguinte programa de ac·
tividades imediatas:
21 ao 30 de Decembro. Exposició~ na Casa da Cultura de
pinturas de Rosa F. Cáamaño.
1
28 de Decembro. Casa da
Cultura. Conferéncia "De que
falamos cando falamos de Galicia", Manuel Rivas. ·

ANUNCIOS DE BALDE
Vendo enxámios en produción.
Abellas do país. Varroa trªtada. ·
Colmea perfeición con cámara
de cria. 11.000 pta. Tfnó.
(0,981) 899931.
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Existe_un idioma contra os iinperialísmos lingüísticos, para
que cada nación _se comunique ·
facilmente en pé de igualdade
coas demais, sen someterse a
línguas estranxeiras: o esperanto, o idioma m~is simples
da terra. Clases gratis no Instituto Santo Tomé de Freixeiro

(Vigo). Venres de·6 a 7. Tfno.:
(986) 23 16 40.
Véndese-piano m'im:a Hupfeld,
seminovo. Perguntar por Rosa- .
na en horário de oficina (986)
43 63 44..
Merco forno para cerámica e
torno de segunda man. Ctiamar
á hora de cear. (986) 42 57 01.
Un grupo de militantes do
BNG en Cataluña reunímonos
coa intención de criar un grupo de reflexión política e cultural. Pacemos un chamamento a todos os galegos en Catalunya a participar neste proxecto. Comunicádevos coa Dores
Asorei no seguínte -enderezo
C/Pare Claret, 213 -3º-2ª.
08026 B-arcelona. Tfno (93)
235..90 25.

EXPOSICIONS
Concurso de
Xornalismo Escolar
Poden participar estudantes _d e
8º de EXB cuxa idade non
supere os 15 anos. Dividese en
duas seccións: redación
xornalística e reportaxe gráfica.
Dividirase en duas fases, unha
provincial e outra estatal,.
habendo prérn.ios para os dez
clasificados p.rovinciais e e
trofeos e viaxes a Estados
Unidos e Inglaterra para os
gañadores da convocatória

estatal.
Os interesados deben dirixirse
aos Concesionários de Coca-Cola, entidade patrocinadora.

VIlI Xornadas do
Humor

Jorge Castillo

Sic (Príncipe 23-1 ) de Vigo.

Exposición na Casa da Parra e
no ·Mus-e o do Povo Galego de
Santiago.
.

.

Xosé Luis de Dios

Sábado 8 de Decembro. lnau_guración ás 18 h. Exposicións:
"O humor na escola", "Curuxa ·
do humor", "Homenaxe a Vázquez". Conferéncias_: as 19 h.
Máximo.
.
Entrega dos Prémio Curuxa de
Humor.

Debuxos e pinturas na Fundación Caixa Galicia na Coruña.

Ana Cristina Leite
Exposición na Galeria de Arte

Doroteo Arnaiz
Na Galería Trinta-Manolo
Allué (Rua Nova 30- Compostela).
Aberta até o 15 de Decembro.

Joaquin Ballester
· Exposici\)n na Galería Sargadelos de Ourense.

CONVOCATORIAS
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA
BOLETIN DE INSCRIPCION
Apelidos .........................................................................................
No me ..................................... Enderezo ........................................ .
Localidade .............................•........... :....... O.P............................. .
Provincia .............................................Telf ....................................
Profesión ...................................................................................... .
Centro de traballo ..................................................... :................... .

LIBRARIA-PAPELARIA

PEDREIRA

~

LIBROS GALEGOS E PORTUGUESES
LI BROS DE. TEXTO
FOTOCOPIAS
PLASTIFICADOS
E. CADERNACIÓNS

RUA DO HOME SANTO. 55 TELF. 58 54 _03 SANTIAGO DE COMPOS.TELA
lllllllllllllllllllll~llllllllllllllltlllllllllllllllllllllll

DOMICILIACION BANCARIA
Caixa/Banco ( 1).............................................................................
Sucursal. ................... .,..Cta. cte./Lbrt. afor. (1 ).............................. .
Titular...............................................: .... : ....................................... .

BICICLETAS E '
APARELHOS DE EXERCÍCIO

ORDE DE PAGO

SO ANOS AO SEU · SERVl~O

......................................... a ......... de .....................................199 ... .
Sr. Director:
Sirva-se atender, até novo aviso, e con cárrego á miña ponta
ou libreta de aforros (1 ), os recibos anuais que, por valor
de .......... ·.............. ·........ (2) pta.,lle presente a Mesa .pota
Normalización Linguística.
Atentamente. (sinatura do titular)

·Ruado Vilar 29, 11 B. Apdo. 247.
Tefl. 56 38 85 Santiago
.
.
(1) Tache-se o que non proceda.
· (2) De 1000 a ~000 pta.

R/ do Progresso, 87
R/ do Bom-Home. 71
OURENSE

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nosa .
especialización
en libros
galegos .
e portuguese~

Praza do Libro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA

República
de El Salvador,. 9 .
Tel. 56 58 12 ·
SANTIAGO.

.....

-·

Xornadas da Língua
e a CÚltura Galegas
na Asturias
.pias 15 e 16 de Decembro no
salón de actos-do Concelo asturiano ·de Grandas de Salime.
Lema "Na busca das raíces da
Tetra Návia-Eo", en homenaxe
a Dámaso Alonso.
Intervirán Énrique Martínez,
"Explóracións mineiras da época romana na fronteira alegoasturiana"; Antonio Meilán,
"De cuestións históncas e !in. güísitcas sobre -0 galego de Asturias"; .Xoán Babarro, "A fronieira lingüística tlo galego co
asturiano. Delimitación e catactrización das_falas de transición des concellos de Návia,
Villalón, AlÍende e Ibias";
Francisco Fernández rei, "Os
traballos de Dámaso Alonso
~obre o galego de Asturias .e o ·
ancarés,. A sua importáncia na
história da lingüística galega";
Celso Ma'rtínez, "Literatura en
galego de Asturias. Tradición
oral e criación escrita"; Xosé
Luis Méndez Ferrin, "fermin
Penzol e o nacionalismo galego". e Antón Santamarina,
"Proposta de programa de nor~
malización lingüística para os
concellos de Asturias de fala
galega". ·
A asisténcia será libre ~_en
tregarase dip¡oma de asisténcia
aos preinscri~os. Máis inform!l, ción nos teléfonos (985) 62 O
1'4-ou 62 70•97.
°"'

.

IDEAS

TRES EN RAIA

HISPANIDADES ,
G.LUCA DE TENA

.
D

ma-

as setenta mil persoas que
rren cada ano en Guatemala,
trinta mil son nenas. A. taxa de
-mortalidade infantil do PC:lÍS é 40 veces
máis alta ca dos Estados Unidos. Pés
. de vento, remuiñds de ·abafo do ceo,
choivas coma dilúvios e caudas de tifón, repasan aos que fican de pé despois de poñerlle peito á fame, ao mal
de chagas, ás níguas e ao abecedário
todo dos males do atraso.
Pero todo isto non é nada comparado co que fan as balas. O retrato desde rapaz de once anos, tan cativo o
seu carpo morto que o tapa a folla dun
cortés, pode producir, entre outras desesperacións, a saudade da marte ~or
unha infeción letal collida nun lame1ro
no que somormulla un universo de protozoários raibosos. Benzón a todos os
males da bioloxia que as Nacións Unidas non rematan de clasificar e que
permiten a un nene de Guatemala chegar a vellouco que toma o sol recontando as niguas que lle comen as plantas dos pés.·

É o novo director de Le Monde DiplcJrñatique

lgnác.io ·Ramonet Míguez,
un redondelán que trata d~ comprender o mundo
'

'u

·~·

MANUEL VEIGA

n periódic~ non ten porque seg_uir
aos seus lectores nen compracelos. · s~ pretende estar ao seu servício, non ha ser para satisfaeer as s.uas
tendéncias naturais. Honra aos seus leitores cando refuga ceder ~os caprich.os, á
moda do. momento. Aférrase aos feítos,
por máis desconcertantes que sexan, e a
alguns valores esenciais·, por máis impbpulares ·que res.ulten". Estas palabras de
Hubert Beuve-Mery, fundador, no 1944,
do diário francés Le Monde son naturalmente ignoradas polos que inxénian as
suas teorias a partir do seu agradecido
bandullo. Hoxe nen o próprio periódico Le
Monde pode dicerse fidel a ·estas afirmacións do seu mentor.
·
.Unha parte deste ideário é,o que transmite, sen embargo, o mensuário, da 'mesmá cabeceira, denominado Le Monde Diplomatique. Precisamente un redondelán
de nacemento, lgnácio Ramonet Míguez,
aos seus 47 anos, ven de tomar a direción
desta publicación dedicada con preferéncia á política internacional, en sustitución
-de Claude Julien. ·
· · ·

-> ~
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Ramonet que viveu en París g·ran parte
da sua vida, pertence á equipa de LMD
desde: hai anos. Unha equipa curta pero
rigorosa e esforzada; allea tanto ás opuléncias nos m.édios como á frivolidade nos
contidos. Este mensuário certifica a cada
número a sua fe nas ideas, nos argumentos · e faise eco deles até o límite ·que o
se~ carácter de periódico ·o permite. Aposta por ir contracorrente das presas, das lixeirezas e dos tópicos e, pésie a todo, aumenta as suas vendas cada ano, ·até si. arse- os perta de douscentos mil exemres á;) a edición en francés.

crise, é un desafio capital", afirma. O artigo ten por nome: O desconcerto dos cida' dáns ante un saber fragmentado.
r

As ideas e~tran polos ollos
La golosina visual é o título dun seu' libro,
editado- en francés en 1980 e en español
en .1983, e no que se recollen breves pero
arrequec~doras análises sobre os filmes
norteamericanos de catástrofes, os telexornais, os spots publicitários, as séries
Kojak e Colombo, os westerns italianos ou
o cine norteamericano sobre Vietnam. Reflexións importantes, se ternos en canta,
como afirmou orlilósofo portugués Lourengo de Faria, que o cine é a arma de
propaganda máis importante da actualidade.

"O cine, dixo pala sua banda Mcluhan,
é unha cidade pantasma povoada de tru-

. PROGRESION DE LE MONDE DIPLOMATIQUE

que esta dificultade actual para
~ comprender as novas léxicas ql!e gover~ nano mundo?", pergúntase nun dos seus
•áQ.im:J.$ ,Ramonet. "A explicación, sinala el
mesmó, encóntrase menos na hipercom-.
plexidade das lóxicas devanditas que no
sileneioso derrube da nasa própria cultura. Con todo, comprender, en tempos de

Ramonet, que tamén é profesor da Universidade de París VII e que se formou
xunto a Roland Barthes, recolle deste a
idea d_e que os estereotipos, reiterados
até a náusea, son "as figuras maiores da
ideoloxia" e tamén que "a forma espúrea
da cultura de masas é a repetición vergonzosa de contidos, de esquemas ideolóxicos, a difuminación das contradicións".
"Todo varia, di, citando a Barthes, nas formas superficiais~ non cesan de ·aparecer
novas libros, novas discos, novas filmes ,
pero sempre co mesmo sentido".
"Xa ninguén ignora, di Ramonet -ainda
que este início da frase debe ser unha forma retórica, máis que un ha certeza-, que
os grandes médios de produción de comu nicacións audiovisuais están agora
controlados, financeiramente, por grupos
bancários". E tamén por nacións: "Os ·Estados Unidos copan o 75% da totalidade
de exportacións mundiais de emisións televisadas".

Información para pobres
· Todos intentamos comprender o mundo
através dos telexornais, pero Ramonet sabe que non o irnos consegulr. Por iso el
intenta comprender a fórmula dos próprios
telediários e conclue: "A fragmentación
sutil da actualidade nun mosaico de feitos
desprendidos dos seus contextos, ten como principal obxetivo distraer, divertir sobre o accesório e evitar a reflexión sobre
o esencial". As imaxes poñen máis enfase
na acción que nas ideas, no escándalo
que na argumentación. "O telexornal, afirma Ramonet, constitu~ a información do
pobre, aí radica a sua importáncia política". Do telexornal, avísanos o novo director de LMD, máis que o contido, importa a .
sua xerarquización, a sua distribución dos
feitos.
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cos". "Detrás dos trucos, engade Ramonet, asoma o que delicadamente queda
·en entredito: a ideoloxia, sen dúbida".
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Perfodo
. 1954-1965.

• Promeaio de Jos 9 prtnel'Oll
meses de 1989.

Quizá por iso, mália estar tan informa:.
dos, comprendamos tan mal o mundo que
•
nos rodea.

Son piares os militares. Esa xente
de bala que governa o destacamento
· militar de ,Santiago Atitlán e aos que
chaman gorilas cometendo unha inxustícia flagrante contra os símios antropomorfos. Que óstias gorilas : son a
flor da intelectualidade do país. Formados nas académias militares do Norde
e na Académia de Suboficiais que Felipe González ofereceu graciosamente
aos homes de Vinfcio Cerezo para comemorar o V Centenário e irmanar lazos de sangue.
Neste momento , outro avión casa,
artillado con armas made in Spain sobrevoa o altiplano por se algun rapaz
de once anos (indíxena , di a prensa
española) se atreve a encamiñarse ao
destacamento militar cunha bandeiriña
branca na man. Se acaso non o furen
as balas, poderá vivir á sombra dun
cárcere construido pola empresa Gutierrez y Valiente, con créditos do governo de Madrid.
No entanto, un antropólogo do Instituto de Cooperación Iberoamericana
medirá o pabellón auricular de toda a
sua familia para un catálogo do 92.
Mil veces mellar eran as enfermidades.
•
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adonna queixouse con razón da
censura ao seu último vídeo. Para cantante norteamericana resulta increíbel que se proiban imaxes onde duas mulleres ou dous homes se dan
un bico ou alguéri aparece en posturas
provocativas, mentres a mesma televisión
oferece diariamente, sen nengun tipo de
censura, esceas brutais de violéncia.
A moral dos bempensantes síntese
ofendida palas mostras de afe,cto que vulneran a sua norma toroxa e hipócrita, pero non se alporiza cando un ser humano
lle raxa a outro a femoral ou lle esmaga a
cabeza a machadazos. Abonda con ver
·as próprios dibuxos animados; onde está
permitido exercer o salvaxísmo cos conxéneres, pero a moral sexual segue pare•
céndose á de Monseñor ·Escrivá.

a
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