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A PRÁTICA TOTALIDADE DOS TRABALLADQRES OPTA POR.CENTRAIS DE CLASE, AO TEMPO QUE-OS
NACIONALISTAS EQUIPARANSE AS DUAS CENTRAIS ESTATAIS
.
~

.

A NOVA POLITICA DOS SINDICATOS
Tras a eleición de delegados -un 20°/o máis que en 1986- os sindicatos procuran unha maior implantación entre ~os
traballadores. Unha mellar oferta de servícios e a participación nas grandes decisións económicas
son os seus obxetivos. Lonxe de recluirse na xestión ou de servir de correas de transmisión ·
dos partidos, os sindicatos tentan recuperar o seu papel na sociedade.
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Coordenadora
Nacionalista
afir·ma que ten
rexistada a
sigla PG
Membros da denominada Coordenadora Galeguista manifestan
ter rexistado ao seu nome o
Partido Galeguista. O prazo de
reclamación a esta inscrición teria rematado, segundo eles, 6
Venres dia 7 de Decembro sen
que se tivese apresentada nengunha alegación polo qúe consideran que pronto poderán ter o
nome oficialmente.
(Páx. 5)

F. Sarandeses:
'Ao final,
celulosas
recoñece que ~
antes non
cumplia a lei'
1

A espada de Damocles dos vertidos de mercúrio, os cheirós e
as enfermidades inducidas sobre Pontevedra, éámbia de lugar
despois de 28 anos de degradación: a Xunta anúncia que considerará o traslado do conxunto
de Ence-Elnosa. No entanto, o · .
INI prosegue unha campaña publicitária de catro mil millóns de
pesetas cos -que enmascarar ou
silenciar a diária agresión _
da fábrica.
(Páx. 12-13)

DeportivoCelta:
·o "futbol máis
importante
que o
ambiente
Horas despois de rematar o partido Deportivo-Celta os ·~media"
facíanse eco do que eles calificaban como "reconciliación" ou "
o triunfo da cidadania": Opinión
a parte merecen os titulares de
certos xornais localistas. Tales
manifestacións, lonxe de transmitir a realidade, son fiel reflexo
dunha manipulación que, ce catro anos a esta ·parte, ven sendo
reiterativa.
(Páx. 10)

Peche da
~mpresa

de

calzado
plástico
Trevinca, lider
no sector
Unha empresa ponteira no sector do calzado plástico, con
1000 millóns de pes~tas de facturación anual e -118 traballadores, atópase pechada desde hai várias semanas , contra a decisión da Delegación de Traballo.
Calzados Treviáca , adquirida
por un grupo navarro nunha sospeitosa operación de mercado,
debe o salário de cinco meses
aos traballadores e 400 millóns
aos acreedores.
(Páx · 9)

As últimas eleición,s marcan a implantació~ case absoluta das centrais de clase

Os sindicatos procuran asentarse entre os
traballadores &través dos servícios e a
globalización das .reivindicacións
MANUEL VEIGA

Os cámbios que. vivimos afectan tamén aos sindicatos que logran situarse como pezas indiscutíbeis da acción social. Os
modelos decimonónicos deixan paso a diferefltes opcións. As últimas eleicións, co aumento do número de delegados
eleitos, baixo siglas ademais de centrais de clase, poden dar paso ao asentamento definitivo dos sindicatos. O sindicalismo
nacionalista, cuxa preséncia está consolidada -mesmo nas mesas negociadoras da capital do Estado- debe respostar a
unha competéncia que se presenta con maiores médios.
Os sindicatos de clase (UGT;
CCOO e CIG) obteñen en Galiza
o 90% dos delegados eleitos. Este feito, asi como a circunstáncic;t
de que o proceso eleitoral se teña
extendido -seguindo coa progresión dos últimos anos- á inmensa
maioria das enliJresas, son os
dous factores que coinciden ~n
resaltar tanto Xesus Diaz; secretário. xeral das CCOÓ de Galiza,
como femando Acuña que ocupa

o mesmo cargo na CXTG.
.Este primeiro paso que amplia
o hábito de partieipación dos traballadores -elexíronse, en concreto un 20% d~ delegados máis
a respeito de 1986- non oculta
que "nas empresas pequenas
poida pasar de todo", en opinión
de Diaz. "En primeiro lugar, sinala, a normativa actual é unha selva na que non h_ai por onde en-

trar e tampouco existe un censo
de empr.esas axeitado e posta
ao dia. Un pode -esperarse nunha empresa 15 traballadores e
lago encontrar cinco na prática".
"Algunhas centrais, como é o
caso de UGT, sinala Acuña, tiran
partido das múltiples irregularidades existentes na pequena empresa". Para Xesús Diaz "a incidéf'.'lcia do patrón nestes casos é

difícil de resolver cunha normativa. Os traballadores eventuais e
mesmo os outros están suxeitos
ao que el diga". O dirixente de
CCOO atrévese a aventurar algun tipo de fórmula que evite os
condicionamentos, "como poderia
ser a de que a eleición ·non se fixera empresa por empresa -sempre no caso das pequenas- senón por médio de comités máis
amplos, sen chegar a ser provin-

ciais", ainda que, matiza, "non é
algo que tañamos discutido, nen
sei se esta solución an concreto
resultaria viabel".

Da caza do delegado

á caza do afiliado
Se ben os resultados en si non
depararon grandes surpresas, "a
consecución pela CIG da cate-

A . NECES·ARIA POLITIZÁCION DOS SINDICATOS
A composición e ás características da
do Estado e da empresa. Os sindicatos
cabo, nunca conseguiu inmunizar á
sociedade estan cambiando. Os
deben voltar a exercer a visión
empresa capitalista da dialéctica que en
sindic·atos, maquinárias organizativas
· si mesma encerra. Sábeno hoxe, por
globalizadora da sociedade que os
inventadas no século XIX, non
caracterizou desde o seu nacemento.
exemplo, os. traballadores das empresas
· Este exercício politizador non corre o
desapareceron, como ªlguns agoiraban,
de automóveis de todo o mundo.
e teñen toda a fasquia de comezar con
perigo de enaxenar a sua autonomia,
Tal contextualización non nega que os
respetabel forza o século XXI.
maduros xa para non repetir o conce)to
sindicatos atravesen na actualidade por
, · Aes sindicatos· hai que recoñecerlle o
clásico de correa de transmisión.
unha etapa de reformulación ,profunda ou
papel de dinamizadores e de baluarte
As centrais de traballadores teñen na
. de crise metodolóxica, provocada por
dos intereses das maiorias ao longo de
actualidade a urxéncia de participár nos
· unha nova estrafüicación social, polos
·
máis dun século de história do
diseños económicos que lles afectgn,
efectos organizativos das modernas
capitalismo.. Que o seu p~pel foi máis alá · tecnóloxias, polos ecos da última década
como de feito participaA os empresários.
dq mero reciclaxe, necesário para o
Acusar de "politización" aes sindicatos
. privatizadora e antisindical ou polo
próprio sistema, demostrao o feitq de que
por esta pretensión, como sucedeu após
cuestionamento dun modelo
aquelas "fórmulas que tentaron atraP,ar as
da folga xeral de Decembro de 1988,
excesivamente estatalista e non
significa negar os ·mecanismos de
centrais de clase en -esquemas díluintesparticipativo nos paises do socialismo
da contradición entre traballadores e
democratización social máis perentórios.
real. En todo caso o que non está en
patronos acabaron fracasando. A utopia
· cuestión é a sua razón de ser, nun
Tal necesidade é máis patenté que ~n
do amwetismó, que identificou os
nengunha parte en Galiza, acosada polos
mundo de enormes desequilíbrios e de · ·
intereses de ambos, con mellor ou pior
efectos desmanteladores da entrada na
con.tradicións ·renovadas.
CEE e agora polas políticas de axuste ·
éxito segundo o mo1nento histórico e a
Os sindicatos son un instrumento apto
sociedade na que fói posta en prática,
españolas. Aqüf vese claro o papel
de contr"apeso soCial, pero no seu
·
fixo augas sempre que unha pequena
globalizador dos sindicatos, por exemplo,
periodo de modernización corren o perigo
· crise. se albiscaba no horizonte e, ao_
no tocante á política de emprego.
de encastelarse en funcións subsidiárias

Abandonar estes obxetivq.s seria
converter as cf)ntrais en meras xestorias,
sen arte nen parte na modulación
económica que afecta sobranceiramente
aes traballadores.
·O novo modelo sindical que se procura
deberia tomar en canta que a sociedade
actual construese coas maiorias e non
en base a conceitos decimonónicos que,
comó o de proletário cu o de obreiro, e ·
pelas características presentes do
traballo, distan de representar -a todos e
nen sequer, ás veces, aes máis
desfavorecidos. Os sindicatos deberán
artellar a sua alternativa cos
empregados estáb.eis, cos e'mpregados
en precário, cosC:lesempregc::dos, coas
mulleres, cos xubilados ... nun cadro
complexo pero que ten referéncias na
igoaldade de oportunidades, no dereito á
subsisténcia e no direito a participar
democraticamente en todas as tomas de
decisións que lles afectan.
+
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Ent(e paréntese os resultados do proceso anterior (t986), As eleicións remataron o
30 de· Novembro, pero estes resultados están airida pen~dentes de aprobación pola$
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goria de central máis representafrentamento co patr9n, o que se-. meirande ásesoramento xuríditura, médios e servícios repredo Fernando Acuña; CCOO autiva era esperada por todos", reria para el -moi problemático, coco; laboral, etc. Aí está crpróxi- . menta a sua implantación "nas · sentan · a -tarefa inmediata que
coñece Xesús Diaz, todo fai penmo unha maior información e un
ambas centrais deben -abordar.
ma entrada en v~gor do control
empresas de máis de cincuenta
sar que "a loita polo delegado
sindical dos contratos. lsto é altraballadores", tal como retire
deixe paso agora á loita polo afigo que non · van poder facer só
Diaz e a CIG "ronda o obxetivo
Para Manuel Mera non hai dúliado", sinala Manuel Mera, sebida de qu~ "o sindicalismo na- ·
· os traballadores, senón que van
"marcado.ao comezo de alcanzar
cretário xeral da INTG. "A trasla- _ precisar da colé!_boración estreita
cionalista é o máis dinámico -na
os 3500 delegados, afirma Acución entre afiliación é comportá.defe·nsa do posta de traballo, na
ña, o que significa un medre de
-coa central".
mento social do traballador, en- ·
loita pala criación de ·emprego,
·c ase un 50%% a respeito dos
g~de, non se daba ate agora,
. delegados , conseguido.s po.r
na presión na negociación colecTodos melloran
pero pódese dar no futuro. As retiva, pero, engade, o naso obxeCXTG e INTG en 1986, asi como
resultados
lacións cos afiliados van aumentivo :non é só existir, senón taun medre respeHo ' ás dernais,
tar e nisto levan ventaxa as cenmén convertirnos en hexemóniainda por concretar, pero que poTODO
FAI
PENSAR
Mentres UGT queda en primeiro
trais que ate agora contaron con
cos e iso ·non se consegue sode ser de dous ou tres pontos".
lugar, beneficiándose, segundo
máis médios e cunha meirande
meñte pola via da loita social e a
QUE 'A LOITA POLO
infraestrutura".
as demais centrais, do apoio em"Os bos resultados da CIG non
presión, senón tamén pola de
DELEGADO DEIXE
presarial· ~as pequenas empredeberiari, con todo, servir de - ganar afiliación".
PASO AGORA A LOITA
sas, e de que "a normativa per"Non nos irnos esquecer dos
pantalla que nos impida ver os
mita que no ensino ou en Citro_en
delegados ate dentro de catro
grandes pasos qu·e ternos por
A via dO$ -Servícios, "alguns
POLO AFILIADO'
anos", coincide Xesús Diaz. "Na
un delegado represente a 200
deles máis promesa que realidadar", indica Manuel Mera. Tanto
SINALA
votantes e nas pequenas empre~ · Acuña como ·el mesmo coinciden
pequena empresa, afirma, o trade", segundo Mera, permite ás
sas ás veces a só dous", segunballador non busca tanto o encentrais estat.ais· "contar cunha
en que a dotación de in_fraestruMANUEL MERA

CCOO e UGT xestionan xa
Várias compañia~ de seguros e ViaXeS, asi como cooperativas de vivencias e plans de pensións

Os seguros oferecidos ·por UGT aos ·seus delegados poden
constituir unha das razóns da crise1da sua aseguradora .
Os seguros que,
nalguns casos, a Unión
Xeral de Traballadores
oferecia de maneira
gratuita a aqueles
traballadores que
acedesen a presentarse
baixo a sua sigla poden
constituir unha das
razóns das graves
dificuldades palas qué
atravesa a
compañia aseguradora
Unial, na que UGT
participa co 60%
do ca ital. Esta oferta
formaba parte do lote
de servícios que as
centrais sindicais
adoitan
a oferecer, cada vez
en maior medida ao
traballador, ensanchando o seu ámbito cara
aoque xa se denomina
economía social.
·.

soal e estrutura comercial que
UGT poñia ao servício de Unía/.

Dos sindicatos alemáns
a unha multinacional
As contradicións entre Volksfürsorge e a UXT apareceran xa
após da compra da empresa'
alemana, pertencente aos sindi-

Unía/ é lñaki López, ex-governador civil de Vizcaia e marido de
ldoia Redondo, a filia do secretário xeral da UGl'.

Os sindicatos crian
a economia social
O interés por aterecer servícios
aos traballadores, afiliados ou_

non, levou as centrais .UGT e
CCOO á ·criación de empresas
autónomas e profesionalizadas,
nas que o penefício económico
sexa natural, pero non represente o único_obxetivo nen alcance as cotas, en moitos casos
especulativas, que abundan nas
demais empresas privadas, co-:
mo sucede, por exemplo, no te-

. rreo da vivencia.
Asl UGT, ademais da aseguradora mencionada, é proprietária integra da axéncia de viaxes
·Libertur, cuxo capital social é de
30 millóns _de _pesetas; participa
co 15% nos· plans de ·pensións
de Postal de previsión e pensións, na que CCOO canta con
outro 15% de p.ropriedade, estando o 70% rest~nte a cargo
da Caixa Postal. Através do sin.dicato socialista existen tamén
50 mil vivencias en proxecto que
· xestiona Promoción Social de
Viviendas (PSV), ca apoio de
IGS (sociedade ·de créditó hipotecário na que a-UGT participa
co 47% das acións).

Q

INTERÉS POR
·OFERECER
SERVICIOS AOS
TRABALLADORES.
LEVOU ÁS CENTRAIS .
UGT E CCOOA
CRIACION DE
EMPRESAS NAS QUE
O BENEFICIO
'ECONÓMICO NON
REPRESENTA O
UNICO OBXETIVO

Ademais da UGT que aportou
780 millóns ao capital social, en
catos daquel pais,· por parte da
Unía/ participa a aseguradora
multinacional
Aachner Muncheal_emana Vo/ksfürsorge co 40%
de capital restante. O balance . ner. A adquisición produciase
hai tres anos e naquela altura
para o presente exercício sinala
saira á luz un enorme desfalco
unhas perdas de 600 millóns de
efectuado na cooperativa de vipesetas, após de ter pechado o
vendas dos sindicatos alemáns
ano anterior, primeiro da sua
existéncia, con 400 millóns en · que deixou un descuberto tan
elevado que obrigou a estes a
números negativós.
venqer as suas menores empre-.
sas. Unha delas foi precisamen·segundo o ·acordo asinado
te a Vo/ksfürso;ge .que pasou a
por alemáns e españois para ~
criación da -aseguradora, os pri- . · njaris da multinacional mencionada.
meiros poñian os cartos e o siADase a circunstáncia de que o
dicato español traducia en aporactual conselleiro delegado dé
tación de capital os locais,. per-

CCOO, pola sua parte, asten- ta a propriedade absoluta da correduria .de seguros Contysegur,
con 30 millóns de capital social.
lgoal cantidade é a disposta por
esta central na axéncia de viaxes -Tulsa. Por último CCOO ten
prevista a constn.ición de 25 mil
vivendas para antes de ~1994,
através da ·cooperativa Vitra,.
para o que xa c·onta con 40 mil
inscritqs.

Unha."nómina ·
de 2500 funcionários
~ ·
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Ademais destas empresas, estas duas centrais poseen unha
.nómina de 250.0 empregados,
entre as duas, que atenden os
servícios do sindicato en todo o
Estado e oue cubren entre o 60
e o 70% dos orzamentos de ca·da céntral..
AS fontes de financiación principais proveñen das cuotas dos
afiliados (3.300 millóns para ·
UGT e 2.600 para CCOO) e das
subvencións estatais, uns 700
millóns par~ cada unha.
•
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'ALGUNHAS
-CENTRAIS, COMO E
O CASO DE UGT, SINALA ACUNA,
TIRAN PARTIDO DAS
MÚLTIPLES
IRREGULARIDADES
EXISTENTES NA
PEQUENA
EMPRESA'. PARA
XES.US DIAZ 'A
·1NCIDENCl.A DO
PATRÓN NESTES
CASOS E DIFICIL DE
. RESOLVER CÜNHA
NORMATIVA'.

ampla dotación de liberados e
duplicar a sua afiliación'.'. "Con
isto non digo, matiza que o sindicalismo nacionalista non teña na
actualidade un nível de afiliación
comparabel, pero si que non debe quedar rezagado -0os próximos anos ao darse un asehtamento dos sindicatos".

As centrais rexeitan
a acusación
de burocratización
Xesús Diaz recoñece que "hqubo algo diso", en referéncia á burocratización e á atención preferente ás "empresas grandes e
medianas que era onde habia
máis afiliados".
,
Hoxe . Galiza conta cun_gran
número .de parados; traballadores en precário, sectores sociais
marxinais. "lsto ·obedece á reconversión, aos efectos da crise; ·
con perda do .poder adqüisitivo e
nun momento de división da unidade sindical", sinala o secretário xeral de CCOO. "P.ero nós,
engade, no.n podemos ser culpabilizados porq1.,1e ate agora o que
fixemos foi estar á defensiva. Esta tendéncia está cambiando".
Sectores como os xubi_ladc,>s ou .
os traballadores en paro están
sendo motivo das reivindicacións
, dos sindicatos,. tanto frente ao .governo central como ante o autonó- mico, afirman Diaz e Fernando
Acuña. "Aí están a petición de re-·
visión ·das pensións, a campaña
-pola criación de emprego, o salá. rio social conseguido en Galiza ou
o control dos contratos que benefí cia especialmente ás pequ~nas.
empresas e aos traballadores que
poideran estar en pior situación laboral", afirman.
"A unidade de acción entre todos os sindicatos é . in:iprescindibe!, indica Xesús Diaz, para invertir a política de axuste que está afec,,tando a Galiza de maneira
preocupante. e lograr conquistas
sociais, q1,.1e incluían,· sobre todo,
aos máis desfavorecidos". ·
"Non só estamos a facer reivindicacións ante a patronal, senón
tamén .ante os governos, sinala
Acuña, con plantexamentos que
se poden entender como políticos,
pero -que, en todo caso, están baseados en reividicacións h_
aturais
como son as dunha mellar distribución da riqueza nó territorial e
no individual". ·
·•
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A.N.EC·Est.DADE DUN NE)VO MODELO SINDICAL
FRANCISCO,CARBALLO

Desde os catro pontos ·cardinais chégannos
"computarizar" os coñecementos e que os
indicadores da crise e da etapa de reformutrabálladores os executen. As tecnoloxias velación que atravesa o sindicalismo. Na Améñen dadas ao mundo laboral e interesa un tirica Latina é a Central Latinoamericana de
po de sindicato que colabore nunha educaTrabal/adores quen máis agudamente se ención -do obreiro no tempo libre, á marxe de
frenta á reflexión e á crítica. Desde
XII
debates sobre a xestión e os rendementos
Congreso da Fec!eración Sindical Mundial
empresariais. A derrota .q ue a Thatcher inflin:
respírase a mesma atmósfera. E na Europa
xiu aos mineiros estaba nesa- liña de degracomunitária ·non faltan as mesmas críticas:
dación do sindicalismo enviandoo aos guetos
Que acontece?
da pura diversión.
O sindicalismo que ternos ao noso _redor
Sen extremar tanto a marxinación sindical,
ten a sua inspiración na problemática do séaparece nos Estados Unidos o modelo caliculo XIX: uAha sociedade que daquela pareforniano: asume o empeño de atraer aos tracia camiñar internamente cara a confrontaballadores para identificalos ca empresa, ben
ción~entre burguesía e proletariado. Os sindimediant~ o accionariado obreiro, ben através
catos tiñan que arrincarlle á burguesía conde renovados procedementos de fusión de
cesións para mel,lorar a vida, ben conscentes
sentimentos. Importa a tecnoloxia, pero tade· que isa era só un procedemento provisómén a calidade do traballo humano. Xa non
~. rio. A esta inspiracíón orixinária sumouse a _se traballa para IBM, ése un home IBM . O
_mentalidade dos povos sen estado e dos paiimportante é lograr o consenso entre empreses coloniais en loita pola liberación naciosários, executivos e obreirc,>s porque "son
nal. Os sindicátos estatais manteñen o fondo
partes dun organismo vivo no que todos
decimonónica, co ·engadido de medidas soexercen funcións necesárias". O que primaria
ciais de integración, de abandono de horineste tipo de empresas é o individualismo
zontes utópicos. Suman á sua orixe reivindi~
máis competitivo e o consumismo privado.
· cativa un feixe de ofertas de servícios, en- ·
trando asi no mundo do consumismo e ·da
'
.
terciarización.
COMPRE UN SINDICATO
Os ,sindicatos galegos conservan tamén o
selo decimonónico e. únenlle arelas de liberaQUE INTERVEÑA
. ción nacional, de equiparación territorial etc.
NA DEFINICION
Uns e outros ·están lonxe da mentalidad e
anarco-sindicalista de enfrontamento co apaDOS OBXECTIVOS E OS
rato estatal e, por ende, son proclives, en
maior ou menor medida, ao consenso político.
MEIOS ECONOMICOS PARA
Os movimentos sociais desconfían, en parA REALIZACIÓN
te, dos· sindicatos. UAha morea de traballadores en paro; de empregados na economía
DO DE$ENVOLVIMENTO
mergullada, en formas emerxentes de .coope- · ración etc., observan nos sindicatos a privi/exiados que.defende.n a sua situación de fá.vo- .
recidos. O sindicalismo donoso arredor pode
instalarse nos espádos asentados, mantidos
Ante estes dous procesos de ruina sindipolo poder político como colchóns de amortical, aparece o modelo saturniano (f)óme que
guación de conflitos sociais. Todo o contrário
ten a sua orixe río proxecto Saturno da Ge- ,
do que pretend.ia·n orixinariamente os sindiéatos, pero moi perta da sua prática refor- . neral Motors). Busca un sindicato que pacte
vista do mantemento do emprego, da intromista tan analisada polos sociólogos, incluidución de novas tecnoloxias e de respeto ao
do K. Marx.
poder organizador da riqueza que supoñen . .
Para afrontar os gran(jes cárnbios actuais
as empre.sas. A empresa, velaí o novo concompre u.n sindicalismo doutro modelo. E asi
ceito e o novo espácio sustitutório doutras
está a producirse, desde ·enfoques diferen_instituciqns ou mitos. A empresa quer'e acates.
parar a visión global dos empregados, diri- ·
xentes
e mandados cara un proxecto de vida
,O SINDICALISMO. D~SDE O PONTO DE
compartida. O sindicato aporta o conformisVISTA DA EMPRESA.
. mo social e fornece á família da riqueza fluinte da "entidade alimentadora e vivificadora, a
As empresas queren criar ese sindicalismo
empresa". Un modelo deste comportamento .
que serva á macroeconomia hoxe dirixida
estariji representado pola maioria das emdesde as multinacionais. Hai, canqo menos,
presas xapol}esas.
tres modelos .na oferta empresarial.
Todps e$tes tipos sindicais teñen na Galiza
Un é o modelo fordiano. De acordo coas
algun
paralelo, segregaao por empresas co- .
afi rmacións neo-tayloristas, o importante é

o

..

a

mo Citroen, O Corte Inglés, etc.
Ben diferente é a proposta da FSM e da
CLAT. As suxeréncias destas duas plataformas poden inspirar outras alternativas nun
horizonte de xustiza e dentro da orixinalidade
social de Galiza.
UN MODELO SINDICAL PARA GALIZA
Cal é o desafio neste instante económico?
Como afirma un dos estudos apresentados
ao XII Congreso da FSM, o desafio actual é
o da mutación do proceso de desenvolvimento económico. Este proceso xa non é só unha variábel dependente dos programas políticos do Estado, senón tamén un efecto da introdución das tecnoloxias. Estas e o modo de
introducilas pode estar de acordo cos intereses dos traballadores ou a prol do capital fi nanceiro e sen ter en canta tales intereses,
nen os dos pavos aos que pertencen.
Non se trataría agora, en consecuéncia, de
que exista un sindicato que reivindique a
criación de ..emprego, os direitos do traballador e mesmo da nación. Compre un sindicato
que interveña na definición dos obxetivos e
dos m.éios económicos para a realización do
desenvolvemento.
Tales sindicatos deben ter á vista os grandes problemas actuais:
-Oemprego.
-O foso crecente entre paises ricos e po
bres.
-O deterioro do entorno ecolóxico mundial.
-A acumulación en poovcas máns da información e a sua difícil acesibilidade para os
traballadores.
Ese modelo sindical ten que responder aos
seguintes retos:
-Control do crecemento·financeiro.
-Anulación da débeda dos paises do terceiro mundo.
-Fixación de taxas internacionais no movimento de Capitais.
-Criación dun fondo internacional que a
ONU utilice no desenvolvimento dos povos.
-Solidaridade coas vítimas das represións e
coas loitas de liberación .nacional.
/

Todo iso ten que configurar a racionalidade
sindical, pero a sua operatividade S'ocial como _organización do movimerito obreiro esixe
a sup~ración do encorsetamento na defensa, moitas veces buroératizada, do traballa:- .
dor funcionário ou contratado .de empresa. A
participación na dinámica social galega esixe
a definición dos obxetivos, o control dos médios e a representatividade dos sectores sociais laborais, marxinados, desempregados,
inactivos, etc.
·
·
•

·GALIZA ·E M NDO

• Nqrmalfzación lingüística, sornbra e sol (Páx. 6 ·e 7) • Temor da~ famílias dos .mariñeiros presos na Namíbia (Páx. 8)
• Ade_sputa polo gas (Páx. e) • Festa do Labrego na·Estrada (Páx. 11)
• A negoCiación en Euskadi (Páx. 14) . ·
.
·
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RECOMPOSICIÓN DA DIREITA GALEGUISTA
/

Pódese dar un conflito semellante ao ao PSG co PSOE

Escindidos do PNG-PG afirman ter rexistaéto o nome
de Partido Galeguista
Incógnitas sobre a
Coordinadora Nacionali~ta

•A.E.

Membros da denominada
Coordenadora Galeguista
manifestan ter rexistado ao
seu nome o Partido
Galeguista. O prazo de
reclamación a esta
inscrición teria rematado,
segundo eles, o Venres dia
7 de Decembro sen que se
tivese apresentada
nengunha alegación polo
que consideran que pronto
poderán ter o nome
oficialmente.Desde o
Partido Nacionalista
Galega-Partido Galeguista
afirman, pala sua banda,
que as siglas pertencenlle
ao terse producido a fusión
en toda a regla e estar
rexistados non só como
partido político senón
tamén como marca.
Sectores descontentos coa actual política do PNG-PG, que
constituiron a Coordinadora Galeguista xa antes de abandonar
o partido, intentan recuperar o
neme e as siglas de Partido Galeguista, para poder "operar" con
elas en recomposición da direita
galeguista. Afirman ter rexistadas xa as siglas ao seu nome e
consideran que ao non terse
apresentado no prazo regulamentário nengunha reclamación,
as siglas xa son da sua propriedade, pero até de agora só cantan coa petición de inclusión no
rexisto de organizacións políticas.
O Ministério do Interior pode
denegar esta inscripción en vistas da existéncia doutra formación que leva o mesmo neme: o
Partido Nacionalista Galego-Par-

O Partido Galeguista tentou de continuar a anc;laina histórica pero as süas siglas sempre funcionarán como moeda de
cambio.Na foto Manuel Beíras intervíndo nun acto o 25 de Xullo de 19$

tido Galeguista.
A dirección do PNG-PG considera que as siglas lles pertencen, "pois a fusión do PNG co
PG non só foi protocolorizada
ante dous notários, senón que
as marcas están patentadas ante a axéncia Pons, polo que xa
non é cuestión só de partidos
políticos, senón de propriedade
das marcas".

Litíxio polas siglas
Esta situación pode dar lugar a
un novo litíxio palas siglas entre
partidos operantes na Galiza. O
máis famoso foi o entablado polo
PSG contra o PSOE por usar o
partido español as siglas de

PSdG. Administración e Xustícia,
surpresivamerite, fallaron en
contra do PSG por considerar
que a preposición de desfacia os
posíbeis equívocos e que era un
nome e unhas siglas distintas.
A desputa ºpolo nome do Partido Galeguista seméllase moito,
existindo medo no seo do PNGPG a que o fallo poda ser parecido, "ainda que seria gravísimo
como no caso do PSG, pero detrás desta operación hai persoas
con evidente poder político que
tentan que o PG sexa un morto".
Afírmase que o piñeirismo, acubillado no PSOE, con G. Sabell a
cabeza, trata de impedir .q ue· o
BNG se faga cunhas siglas "lexi-

timadas históricamente".
·Para Rodríguez Peña, Secretário Xeral do PNG-PG,· "o das
siglas é só unha mostra do acoso a que nos están a someter a
nós e ao BNG, pero, ainda que
importante, o de menos ·é o nome, o que canta é .a ideoloxia, a
práctica". ·
Pola sua banda, un vello galeguista ao que queren comprometer coa operación de recuperación das siglas do PG, afirma
que "o BNG ten lexitimidade dabondo, tanto a actual, que é a
que canta, como a histórica; eles
son os herdeiros de Castelao pala sua prática polític;a, pero o PG
non debe de morrer''.

Na recuperación do Partido Galegu i sta mestúranse diversos
motivos. Hainos que, "nostálxicos'', soñan con ollar as siglas
"coa sua limpeza histórica", outros apóntanse á "recuperación"
pola xenreira contra Rodríguez
Peña, ao que non lle perdoa "a
navallada trapeira que nos deu
cando, por catro votos, decidiu
desfacer o PG",hainos que tentan usalas como· "·capital. político", para negociar con CdG e
CG a sua entrada na futura Converxéncia Nacionalista Galega e
tamén quen teñen como úni_co
óbxectivo que "o BNG non se
vaia fceler con elas".
Con todos estes argumentos
andan a gañar adeptos á causa
que, polo dl3 agora, canta con
poucos efectivos, dependendo
do apoio de vellos militantes para
que consigan as siglas ou non.
Contado, o Partido Galeguista
desapareceria en poucos meses
ao integrarse na Converxéncia.
Nacionalista Galega, operación á
·que- xa lle teñen prestado o seu
apoio os membros do Coordenadora Galeguista, polo que as si. glas quedarian, outravolta, agardando a usalas como capital político en calquer o.utra operación.
O nome de Partido Galeguista
estivo invernando" desde o famoso congreso de Vigo, en 1981,
no que se decidiu a sua disolución para formar Coalición Galega, permanecendo a nome de
catro persoas "da confianza" de
X. R. Peña.
Cando nasceu o PNG e,' lago,
cando o famoso "reencontro" co
PG, desde Coalición Galega
cuestionaron a propriedade dun
marca que perderian.
Agora, comeza de novo a desputa. •

OS HOMES E AS SIGLAS

-

A. EIRÉ

Andan a reconstruir o centro direita autóctono e ainda ninguén falou de ideoloxia,
todo o máis retírense á necesidade de ter
voz no Parlamento español, ou de~ ter unha forza própria. Para os mentores trátase
de aglutinar a unha série de políticos máis
ou menGS profisionais, buscar unhas siglas e ... recadar os votos.
- Parece que nfnguén se plantexa, polo
menos séria e publicamente, que facer lo-

falta dun corpo ideolóxico próprio, algo
que non consideraban necesário: a idea
caciquil impúñase á reflexión política.
Despois de estar xa esnaquizada a
idea, o único existEinte como tal no partido, os escindidos no PNG, por unha banda, e a própria Coalición Galega, con X. L.

goCoalición
con elas, Galega
que política
seguir.
nasceu
como idea de •A•
1-\ UNICA IDEOLOXIA QUE
Eulóxio Gómez Franqueira, el tiña a idea
e el era o aglutinante. A sua desaparición,
EXISTIA EN COALICIÓN
ante a taita c:tunha ideoloxia coesionadora,
GALEGA, ERA A "IDEA" D. E
levou a rachar ao partido. As ambicións
_ _F_R_ANQUEIRA, CRIAR
personais sobrancearon sobre a· nece~idade "dunha torza política· 11rópria que - UNHA FORZA AUTO, CTONA
ocupase o espácio do centro na Galiza";
as- diferéncias ideolóxicas anuvaron o feQUE TIVERA
bl~ guieiro, ·pois viña reflexado dun tacho
alleo: o catalán.
REPRESENTACIÓN EN
Aquel proxeto esperanzador que foi CoMADRID
alición Galega quedou asi inutilizado pola
1

Galeguista non só esqueceron o prograBarreiro, poli! outra, dotáronse dunha
mínima ideoloxia, dunha base .programáti- . ma histórico, senón que trouxeron sempre
ás siglas do PG, o s,eu único capital, nun
ca na que asentar as vontades dos militantes, vieira a seguir na acción política, . contínuo -vaivén (un dos máis tristes episódios foi a sua coalición con Esquerda
pero perdérase a idea e perdéranse moiUnida) sen ningunha_referéncia ideolóxito$ homes.
.
ca.
Eliminado Barreir.o Rivas, CG esvaneceu!?_e completamente e, o que é pior, se- - Só os sup_ervivintes de CG, Sánchez
Castiñeiras e compañia, poden ser capa. mella que tamén se evaporaron as refleces ·de facerlle un basamento axeitado á
xió.ns realizadas ao longo dos últimos
nova formación. Uns cimentos que non
anos.
dElbi~n ser outros mais que os documenVitorino Núñez ten ventas, pero ·é incatos ideolóxicos aprobados no seu antepepaz de facer unha reflexión política de
núltimo congreso. Comezar de novo, nor
máis fondura que unha parolada de Fransó seria un paso atrás, senón que se po·
queira ante unha taza ..de vifio.
deria moi ben repetir a história.
Vitar Moro, ao que a auséncia elévou á
categoria de lider (triste siño), só sabe re- · · · Vitorino Núñez ten un ha das últimas paferirse ao "modelo catalán", pero cando o -1abras, deberá decidir se arela un partido
galeguista ou só un partido autóctono. Padescrebe para Galiza aparéceselle sen o
ra decilo nos seus términos, se tratará de
sustrato ideolóxico.
integrar a un Cufña permanecendo este
Arufe e demais alcaldes, -son eficaces
no PP ou se. o .pacto terá que producirse,
recadadores de votos, pero incapaces de
consecuentemente, despois de rachar ca
aprofundar en nengunha liña política.
As cabezas visíbeis · da Coordinadora
.PP estatal.
•
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A AFNL e o Xulgado de instrución Nº 5 de.Vigo
apr~sentan a campaña do galego na Xustiza
•X.C.

Oréncio Pérez, titular do Xulgado de lnstruc{ón n 11 5 de Vigo, pioneirq na
normalización total do galego no ámeto xu~icial. · ·
·

Todc> en galego
A celebración do matrim'ó nio
civi.I pode facerse en galego?
Só compre que asi llo indiques
ao xuiz perante o que o vas celebrar.
·
É válido o contrato de arrendamento do piso se está redactado en galego?

É, evidentemente, e terá plena
validez.

E outros coíwénios que
suscreber?

Calqúer convenio ou contrato
podes estabelecelo en galego,
sen nengun impedimento para a
sua validez.
Se q.uero outol'gar testamen- ·
to, pódoo facer en galego?
Non só podes, senón que compre que o fagas asi. O testa-'
mento é manifestación da "libre
vontade" e esta exprésase mellor na língua própria. Se o notário non é galego, el atopará o
xeito correcto de facelo.

po~a

Ünha instáncia ou solicitude

Con Oréncio Pérez,
presidente do Xulgado
de Instrucción número 5
de Vigo, como primeira
figura, e a compañia _
destacada de Daniel.
Garcia Ramos e Xosé
Ramón Vázquez Sande,
maxistrado e presidente
do Tribunal Superiorde Xustícia de Galicia,
a AFNL apresentou unha
campaña de norma'lización
nos xulgados que
completa un proceso
iniciado ·xa hai meses
noutros ámbitos do poder
xudicial. A preséncia do
TXSG, que asinou
un convénio recentemente
coa Xunta na mesma
matéria normalizadora,
_supón un importante
espaldarazo á campaña.
A Asociación de Funcionários
redactadas en galego, serán
admitidas perante un xuiz ou
un tribunal?
Sen dúbida nengunha, .sempre
que o xulgado ou o tribunal sexan de Galiza_
Se son chamado a declarar
perante un órgano calquer da
Administración de Xustiza,
podereino facer en galego e
terá validez? DentrQ da nosa comunidade autónoma non ten por que haber
nengun impedimento nen para
declarar en galega nen para
considerar as tuas manifestacións totalmente válidas.Mesmo

allea ao coñecimento do comun
para a Normalización Lingüística
da xente, e procurar un galega
nacida en Xuño do 1984, xusto
vivo, directo e sinxelo". Montea- ·
un ano despois da publicación
gudo falou dos proxectos de noda Lei de Normalización .Lingüívas publicacións, ademais das
sitica, ven realizando unh'a im- portante campaña de normaliza- . apresentadas no acto, entre elas
un manual para uso dos notáción do galego na Administración
rios.
de Xust(cia, que culmina na
apresentación ·o pasado dia 11 ,
en -Vigo, da galeguización plena
O galego
do Xulgado de Instrucción Núna Administración
mero 5 que preside o xuiz Orénde
Xustiza ·
cio Pérez.
Henrique Monteagudo, presiTres folletos apresentaron os
dente da AFNL, fixo un percorrifuncionários xunto co Xulgado
do por estes 6 anos de actividaNo. 5 e máis a Direción de Polítide normalizadora, ao abeiro das
ca Lingüística. "Direitos lingüísti, disposicións leg,ais na materia,
cos dos cidadáns" é un díptico,
"que eran música .celestial como
que recolle o marco legal vixente
normas xurídica.s , p-ero ás que
hoxendia que posibilita a utilizahabia que porllle a letra da realición do galega en todos os ámbidade". Nese camiño, e no tocantos ; "Os papeis claros", que fai
te á xustícia, historicamente afasun pormenorizado reconto dos
tada dos usos do galego , era
documentos que no ámbito da
preciso, ao tempo de facer que o
xustícia poden ser realizados , e
galego, como língua veicular, esmesmo todos aqueles que potivese presente cotidianamente
den ser pedidos en galego e a
en todo o proceso da acción xuquen e un folleto xeral sobre o
d i ci a I, desde o procurador ao
galego na Admin istración de
xuiz, desde a toma de declaraXust iza que responde ás
ción até a senténcia, que se "sucuestións máis habituais que se
perase a linguaxe hermética , fanos cidadáns (ver recadro). •
se as actuacións teñen que
surtiren efecto fóra da Galiza?
Efectivamente. É a própria Administración de Xustiza quen terá
que facer a tradución de oficio.
Cando un xulgado ou tribunal"
me pidan unha peritaxe, podereino dar -oral ou escrito- en
galego?

asi llo indiques.
Un documento escrito en galega, mantén os mesmo efectos que se fose redactado en
castellano?
Sen dúbida.
Calquer actuación perante un
xuiz ou tribunal pode facerse
en galego?

Polas razóns antes expostas ,
podes facelo asi sen que nada
se opoña.

Dentro do território autónomo da
Galiza si.
•

Se teño un preito ou debo intervir nunha querela, os meus
representantes poderano facer en galego?Só compre que

Do díptico
"O papei claro .
En GaJego te dereito."'
da AFNL e o Xu lgado no . 5 de Vigo.

Conclusións do Congreso de Cultura.Galega de Vilafranca

A efectividade da Lei de Norrilalización, necesária para evitar a
indefensión dos galego-falantes no Bierzo
·
HESUS L: TÉMEZ

A plena efectividade do
disposto na Lei
de Normalización
. Lingüística a respeito
da protección do galega
nos territórios limítrofes
da Galiza, é considerado
como ponto primordi~I
polos reunidos durante os
dias 7 e 9 de Decembro
no Congreso de Cultura _
Galega celebrado en
Vilafranca ·do Bierzo.
As conclusións elabo_radÓs polos
participantes, entre os que estiveron _ausentes por. causa d9 temporal os representantes asturianos, afirman que o incumprimento do anterior supón deixar "indefensos" aos falantes, da zona de
Návie-Eo, O Bierzo e As Portelas
fronte_ao perigo de '1raansculturización". As intervencións máis
destacadas corresponderon ao
alcalde do muriicípio zamorano
de . Lubián, Felipe Lubián Lubián,
e au escritor-e presidente do Clu-

be Cultural Adiante Xosé Lui s
Méndez Ferrín.
O primeiro interviu na segunda
das sesións, falando acerca da
problemática e a realidade viva
do galP.go na zona zami::>rana, real idade que se atopa ás veces
coa incomprensión dos seus próprios viciños ourensáns que, en
palabras do alc~lde lubianés,
"moitas veces miran para nos
como se estivesen pensando mira que tolos, quere,· ser galegos".
Felipe Lubián mostrouse partidário de "dignificar" a líng.ua galega
· através dunha maior preséncia e
oferta en campos que non sexan
exclusivamente o cultural.
. Por parte de Méndez Fer.rín,
ás suas intervencións foron as
que abriron e pecharon as reunión s, organizadas pola Mesa
para Defensa .do Galego do Bierzo coa colaboración da Deputación de León e da Dirección Xera I de Política Lingüística da
Xunta de Galiza. Ferrín mostrouse partidário da desaparición física das fmnteiras para asi poder
espallar o uso do galego -sen as
trabas actuais e para conseguir
"uriha pátria habitábel na que se

Congreso da Cultura Galega en Villafranca del Bierzo. De esq. a direita
Hector Silveiro, Elias Torres, Paco Fernández Rei e Ricardo López Témez.

poda talar no qu'e talamos". Tivo
igualmente palabras de afecto
para o Bierzo do que .dixo estar .
detrás "de todos os soños do na. cionalismo galega" de hoxe e do
pasado.

Conclusións
Tras a intervendón doutras · persoas como Francisco Fernández
Rei, o vicepresidente da Mesa
Pola No.rmalización Lingüística,
Aquilino Poncelas Abella, ehtre
outras, foron deseñadas as con-

clusións do Congreso, que terá
continuidade nas xornada~ orga·n izad as para esta semana en
Grandas de Salime.
Nas conclusiór.s esíxese da
administración central e da autonómica galega, o pleno respeito
da identidade lingüística e cultural das bisbarras occidentais de
língua e cultura galegas á vez
que se demanda que se tomen
as medidas necesárias para garantir o exercício dos direitos negados en referéncia ao património cultural referido. Do mesmo

modo reclámase que nas convocatórias dos organismos da Xunta de Galiza , en especial das
Consellarias de Educación e
Cultura, concursos escolares ,
prensa escolar, proxectos de investigación , se declare espresamente que poden acollarse ás
mesmas os centros de ensino ,
os colectivos e as persoas das
zonas citadas. Tamén se reiterou
.a petición de que as bres bisbarras podan ver regularmente as
emisións da TVG e TVE-G ademais de contar con conrresponsalias destas.
Os compoñentes da ' Mesa pola Defensa do Galega do Bierzo.
anunciaron a sua intención de levar a cabo a sua asamblea constituínte, ao tempo que abordarán
coa Xunta de Galiza e coa Junta
de Castilla-León a celebración
dun cursiño de galego para mestres e profisionais e para inscrición das asociaCións da zona no
Rexisto da Galeguidade. Por último realizaron unha chamada
aos meios de comunicación, tanto galegb.s como do Bierzo, P.ara
defender a integración da cultura
da zona.
,+

j
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NON HAI ·XUSTIZA
S~ ESTÁ DESVINCULADA DO POBO NO QUE NACE
ORENCIO PÉREZ

Francisco Rodríguez, xulgado por
usar o galego nun xuício.

Promovido polo fiscal
15 dias antes de que
prescrebese

Xuício
a .Francisco
Rodríguez
por negarse a
asinar a sua
declaración
en español
O dirixente do Bloque Nacionalista Galego , FraAcísco Rodríguez, será xulgado o próximo
dia cito de Xaneiro por un delito
de desacato na persoa dun funcionário xudicial, ao negarse o
ancausado a firmar a sua declaración en español , despois de
tela realizado en galega.
O fiscal que promove o caso,
desarquivado surpresivamente
15 días antes de que prescrebese , pídelle ao profesor nacionalista d0us meses de presídio.
O feíto que levara a Francisco
Rodríguez ao tribunal tivo lugar en
Xaneiro de 1986, acusado da suposta queima dunha bandeira española, cargo polo que está pendente do _amparo do Tribunal
Constitucional pero que, ainda
así, levouno a pasar polo cárcere.

j

Despois de realizar a declaración en galega o funcionário instouno a que a asinase, negándose o político nacionalista por
estar redactada a sua declaración en español. Ainda que a
posición de F. Rodríguez está
amp?rada pala legalidade , o
funcionário negouse a sua petición, rompendo, segundo o encausado, a declaración , mandándolle os papeis á cara e facéndolle que voltase ao dia segui nte, presentando denúncia
por desacato.
Cando foí a declarar por esta
segunda denúncia, tamén o funcionário de turno se negou a
que realizase a declaración en
galego, poñéndoo fóra do .xu!gado. Despois realizaría a sua de. claración ante o xuiz D'Amorín,
que seria despois Director Xeral
de Xustiza.
•

A lingua é o verbo .criador dunha c.ultura propria, o signo visíbel de comunión nunha determinada participación de ideais, o vencello.
que nos une .cos nosos devanceiros e nos
proxecta cara o futuro e se queremos manter
a nosa identídade como pobo, na lingua ternos o mellor instrumento para conseguilo.
Un pobo que perde a.súa fala é como un
barco que perdeu a súa búsola e vai dando
tumbos ao .longo da ·historia ata ser asimilado
por outros que lle ímpoñen a súa lingua, os
seus costumes, a súa cultura e o seu direito.
Un pobo é unha cultura autóctona ou non é
ren; onde non hai cultura propia non hai pobo
serión masa, por ricos que poidan ser os homes e mulleres que a compoñen.
Velaí como os pobos que queren conservar a súa identidade teiman por conservar a
súa lingua como sinal que os diferencia dos
demais. Pensade no pobo polaco, en Armenia e máis perta de nós na Cataluña que
nunca desapareceron porque en situacións
históricas difíciles souberon manter a súa lingua.
O galego que era a lingua poética na época medieval foi retirada dos usos públicos hai
uns cincocentos anos como un dos medios
de que se valeu o centralismo para levar a
cabo a doma e castración da Galiza e impuxóselle ao naso pobo unha Administración e
unha lgrexa que talaban unha lingua altea,
porén o noso pobo -labregos e mariñeirosconservou a súa tala cando a nobleza emigrou para a Corte e a burguesía desertou e
fóise deixando asimilar.
Hoxe niste longo túnel do tempo empézase
a facer un pouco de claridade e ainda que a
situación non sexa ideal si hai un carreiro legal para que a nosa lingua recupere a dignidade que lle corresponde e volte a estar nos
lugares que por propio direito lle pertencen e
de onde nunca debeu sair.
Non pode haber unha xustiza que mereza
chamarse asi se está desvinculada: d9 pobo
no que nace ríe ó que ten que servir.E indispensábel unha comunicación fácil entre quen
demanda xustiza e quen lle ten que dar satisfación á súa petición; é preciso que as partes
e testemuñas podan falar a súa lingua para

que a súa declaración sexa fiábel.
Se se fai un trato nunha lingua non pode
acontecer qúe cando ese trato se vai escribir,
a lingua en que se fixo quede á porta da Notaría ou cando se pide o seu ._
cumplimento
haxa que pedilo nunha fala distinta porque a
fala en que se fixo non sirve para o Xulgado.
En fin non pode haber xustiza como servicio
a un pobo se empezamos por escamotearlje
a súa fala.

SE A ADMINISTRACIÓN FOI
UN INSTRUMENTO DO
CENTRALISMO PARA
ASOBALLAR A FALA, HOXE
DESELLE UNHA
REPARACIÓN AO POBO
GALEGO

Se a Administración foi un dos instrumentos de que se valeu o centralismo para asoballar a nasa tala, hoxe esta Administración
débelle ao pobo galega unha r~paración e se
hoxe ternos l,ln marco legal no art. 7 da Leí
de normalización lingüística e no art. 231 da
Leí Orgánica do Poder Xudicial, ,marchemos
decididamente por este vieira e procuremos
que o pobo galego vexa na Administración
de Xustiza un instrumento ao seu servicio e
non a faciana dun poder alleo. -,
En fin a tarefa de normalización lingüística
é cousa de todos, non basta que un xulgado
de Pontevedra, outro da Estrada, agora un
de Vigo fagan algo neste senso, pois non ·pasarán de ser actitudes testimoniais e por eso
fago un chamamento a esa Xunta de Galiza
para que cumpra coa abriga que lle impón o

Estatuto de Autonomía "de potenciar o uso
de galega en todos os planos da vida públi~
ca" e que instale servicios de traducción nas
sedes de Audiencias e Xulgados e faga cursiños de formación lingüística-para funcionarios xudiciais; ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza para que coa sua autoridade
gubernativa impida os atrancos que desde
certos órganos xudiciais -se están ainda a pór
á nosa lingua; aos Colexios de Abogados e
Procuradores que non só son Asociacións
para defender intereses profesionais, senón
tachos acesos de cultura de sey país para
decirlles que ningún Xuiz supedita a xustiza
dunha resolución á lingua en que se pida e
que se animen a usar o noso idioma; ao Ministerio Fiscal, ·tan celoso na defensa dos direitos dos cidadans, lembrarlle que un direito
fundamental é o de expresarse na. súa lingua; aos compañeiros do Secretariado xa
que sen a súa decidida colaboración non se-:
rá posíbel normalizar a lingua, ao persoal auxiliar dos Xulgados e Tribunais, pezas indispensabeis na tarefa que emprendemos; aos
meus compañeiros da Xudicatura, a quen ao
mesmo tempo que felicito aos que me preceder-en na normalización da nasa fala e animar a algúns que sen dúbida me seguirán,
debo recordarlle que con estas acción.s non
conquerii"emos medallas en Madrid pero si a
satisfación do deber cumprido e o darlle ao
noso pobo unha xustiza máis acomodada ao
seu modo de ser, aos Notarios, Rexistradores· da Propiedade e demais protesionais de
direito que tanto poden racer-cara a normalización e en fin aos funcionarios doutros sectores da Administración e- do Ensino, aos
profesionais dos medios de Comunicación
social e da cultura para recordarlle que o que
estamos ·a facer é -sé pór unha pedra no
grande edificio da norr:nalización da nosa tala
e que precisamos a axuda de todos ·eles para que mañá, cando esta tea en que arde
acesa a nasa fe pase a outra xeración e outras mans tomen o relevo podan decir de nós _
''fixeron canto puderon".
•
Oréncio Pérez. é titular do Xulgado de lnstrución Nº
5 de Vigo.
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CONFUTO PESQUEIRO

Comezaron as mobilizacións

Temor das famílias dos·mariñeiros retidos na·Narriíbia
a qiJe algunha empresa non pague·as fianzas ·.
;

l

•

J

'

•A.E.

Entre as famílias dos
mariñeiros retidos en
Namíbia existe o temor a
que algunha empresa no11
queira pagar as fianzas ·
que lle impoñan pala
pesca ilegal e deixen
abandonados os barcos no
porto de Luderitz. Esta ·
decisión podía dificultar a
repatrición dos mariñeiros
e a situación 'dos capitáns,
patróns e oficiais.
Un grupo de 20 mµlleres dos rnariñeiros dos cinco barcos galeg'os
apreixados en Namíbia por faenar n.as augas daquel país sen
ter a correspondenten licéncia,
entrevistouse co Conselleiro de
Pesca, López Veiga, para expresarlle a sua preocupación pala situación que atravesan os 140
rnariñeiros, solicitándolle que se
fagan todas as xestións posíbeis
para conseguir a pronta liberdade
dos deus homes retidos nos barcos no 'porto de Luderitz.

Mariñeiro de'Noia liberado pola Renamo o pasado 10 de Marzo.

López Veiga aseguroulles que
non habia nengun motivo para.
sospeitar de que os .armadores
non se vaian facer cargo da re. patriación. O conselleiro engadiu
que, no caso de que os armado~
res se negasen, seria o Instituto
Social da Marina (ISM) o responsábel das repatriacións, expli- .
cando tanién que o caso dos capitáns, oficiais e patróns era moi
distinto, ao estar pendentes de

xuício (a vista oral aprazouse até
o dia 130). Dependen , afirm·ou ,
da fianza que lles poñan .
Ainda asi as famílias dos mairñeiros, principalmente as do
Friópesca 1 e Friopesca 2 temen
que a empresa armadora deixe
abandonados os barcos no porto
nam íbio sen pagar as fianzas
qu~ lles impoña a xustiza deste
país-.
·
Recordan o caso do Capitán

Rosales encadeado hai máis
dun ano en Irán
acusado de ser
o responsábel
do accidente sofrido polo barco
"Minabab 1v..,- do
que era primeiro
oficial, facéndoHe responsábel
da indenización
derivadas dos
danos causa~ dos , que asee~ 
;;: den a 700 m1<i! llóns de pesetas,
:3 sen que a com ~ pañia armadora
asuma a respon sabi lidade civil.
O governo español que, até de
agora, mantivo unha postura tépeda no tema, deixando todo a
expensas dunha solución diplomática.

Medo a que
abandonen os barcos
O seu medo está fundado , segundo din, porque estes barcos

foron construidos recentemente
corí créditos a cargo do Banco
de Crédito Industrial. Créditos
que están ai nda sen pagar en .
case a sua totalidade.
Ante a cuantía da multa que
poden impoñerlle e a auséncia
de c;;aladoiros, a empresa podía
optar por abandonar os barcos e
que fose o BCI quen pagase a
multa se queria recuperalos ou
quen os subastase.
De acorrer esta hipótese os
mariñeiros seguramente se verian obligados a permañecer en
Namíbia até que se dilucidase o
conflito, existindo tamén o receo
a que declinen f acerse cargo das
multas impostas a capitáns , patróns e oficiais encausados.
Outra das preocupacións das
famílias dos 140 mariñeiros é a
incertidume sobre o futuro .laboral
dos seus maridos, ben porque as
empresas decidan desfacerse
dos barcos, ven porque as grandes multas a que poden condenar ás empresas, podan deteriorar a sua economía xa de por si
nada boiante nalgunha delas •

T.RÁNSITO MARITIMO
O s~parador de t,ránsito non evitou a colisi9n

Fisterra co·bráse oit.o vidas
nunha abordaxe no terce.iro aniversário do Cason
.

.

•G.L.T.

despois do Canal da Manga.

Os oito tripulantes do pesqueiTres anos despois de encallar o
ro de bandeira marroquinaBnoj
Cason.na ¡)raía do Rostro de Fislshak desaparecereon ·ao ser a
tetra (o 5 de Nada! de 1987) e
~mbarcación pasada por olla pocando leva once meses en funlo porta-contenedoJes coreano
cionamento o Díspositivo de Se- . . Hanjim Felixstone. A abordaxe tiparación de Tránsito de Fisterra, . vo lugar a trece millas náuticas
un novo abordaxe cóbrase oit6
(25 quilómetros) de Fisterra, nun
vidas ao pé deste .ponto de·recaárea na que non está permitida a
lada crítico, o máis frecuentado
nevagación de buques de gran
das vías marítimas europeas
tonelaxe que deben pasar polo

corredor de 22 millas nos rumbos a Norde e de 30 millas os
que van cara o Sul.
Este primeiro acidente grave
conincide plenamente co que ensina o Atlas Histórico de Sinistros realizado sobre 124 naufraxios representativos do periodo·
1940-1988 no !=!Ue os pesqueiros
son con diferéncia o tipo de embarcacións mais vulnerabeis do
tránsito co.steiro galega. Os car-

gueiros representa o segundo
grupo de importancia.
O Dispositivo de Separación
de Tránsito, DST entrou en vigor
o 1 de Febreiro deste ano, a partir dunha notificación da Organización Marítima Internacional a
todas as autoridades da mariña
mercante' do mundo na que se
daba conta dos rumbos e distáncia abrigados no paso de Fisterra. O conxunto de torre de control, unidades de seguemento e

gástos de equipamento do DST
tiñan un orzamento de máis de
dous mil millóns de pesetas.
Cando acontecía este primeiro
fallo do DST de Fisterra, o barco
indio Visuha Ajay perdeu unha
parte da cubertada entre a que
habia bidóns de produtos tóxi cos . O capitán do barco, que recalou no porto do Musel negouse a recoñecer a natureza do
•
cargamento.

COMUNICACIÓN NA ENERXIA
O desacorde perxudica direitamente á G·aliza

,

Lisboa e Madrid disputan
polo tr_
azado da/rede de gas desde a Franza
hispano-luso· que se celebrou o
vertilo en ponto de conexión paga ·con prolongación a Vigo. O
ra a futura rede ibérica de gas,
pasado dla 7 no Algarve á iniciáSecretário de Estado de Portugal
·tiva de Madrid . O governo de
favorecida pala CEE.
califica de improvisada a proposLisboa e Madrid volven a
· As diferéncias argumentais enGonzález propuxo uti.lizar o gata española na que.non se espese declarar a guerra do
·soducto do Cantábrico para levar
tre os dous paises perxudican a
cifican caudais, dimensións? estiraliñas. Esta vez é o
Galiza que observa como se
o gas até San Cibrán e de ali a
tacións de compresión., custes
Braga, despois de fornecer os
corrypleta a rede de gas natural
trazado desde. Fráncia
de tránsito e quilómetros sumaen toda a Peninsula agás no reprincipais centros de GOnsumo
dos á rede.
da rede do gas natural. ·
galegas.
A
Administración
lusa
canto
Noroeste. O Estado EspaNunha
información
do
diario
As liñas en discusión son
ñol é o país menos gasificado da
considera que esta variante fa- . Púbico de Lisb.oa, asinada por
as de Valládolid-Coimbravorece os -intereses. españois xa ·Lurdes Ferreiro, fálase de nego- · Europa comunitária ..Ainda que a
Vigo, que défende
parte do gas nas fontes enerxétique utiliza fondos cornunitários
ciacións comunitárias para a inPortugal e a de Asturiaspara prolongar o percorrido nun
cas é do 5, 12, a meia comunitátegración de proxectos relacioLugo que quere Madrid.
tendidd de alto custe.
. nadas coa r.ede de gas· natural
ria é do 18 por cento .. Chama a
atención a indoléncia da Xunta
ao abeiro do -programa REGEN,
O desencontro ten o seu
Os representantes de Portugal'
para todo o relacionado co traza- .
para o que a CEE dispuña en
obxecto central na planta
prefiren
des.
e
nvo.
l
ver
a
sua
próMaio
deste
ano
un-orzamento
de
do
da rede de gas, ainda que se
gasificadora de
pria rede a partir do termínal a
300 millóns de ECU a utilizar por
recoñece que a existéncia desta
San Cibrán, inerente
instalar en Setúbal e remítense . ltáliá, . Portugal, Irlanda e .Grécia.
rede é fundamental para decidir
ao proxecto de Madrid ,
.. ás regras definidas en Bruxelas
Madrid recoñece que o proxecto
a instalación dunha nova indusque faria a competéncia
para a Rede Ibérica de Gas Nade aceso Cantábrico para a Gali- _ tria. A urxéncia coa que se conza depende principalmente .das
tura I, nas qu.e se fixaba para
sider~ o ·trazado das autovia·s
á de Setúbal.
1995 a terminación da traída de
subvencións comunitárias pero
non se aplica ao gas qu,e chegaAs duas posibilidades foron tema
gas desde Fráncia por Serrablo,
confía na sua viabilidade política
rá .a x.eografia galega dentro de
central tje discusión no encentro
Valladolid, Qoimbra, Porto e Brase o apoia no argumento de·condoce anos no mellar dos casos.
•G.L.T.

.

\

O divórcio luso-español dase
tamén na definición do trazado
do Tren de Alta Velocidade que ,
. poderia atinxir Coimbra desde
Salamanca ou Lisboa desde Ma- .
drid. A segunda opción alonxa
ainda mais da Galiza a rede do
novo tren.
O desencontro entre os dous
estados maniféstase tamén na
mutua desconfianza ante a ¡Jroposta de,explotar conxuntamente o xacemento de gas natural
· que existe na desembocadu.ra
do Miño. Esta bolsa localizada
no ano 84 poderia fornecer gas á
Galiza e Portugal pe.ro non foi
nunca explorada. No entanto, o
ministério de Industria e Enerxia
concede prelación extratéxica a
xacementos de Andalucía ou Cataluña, localizados polos mesmos procediment"s ca os da
costa luso-galega.
•
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Calzados Trevinca, pioheira do ·calzado plástico, ñon aceita a decisión da Delegación de Traballo

Como pechar unha empresa líder no mercado

.

•XAN CARBALLA

Unha empresa ponteira no
sector do calzado plástico,
con 1000 millóns
de pesetas de facturación
anual e 118 traba!ladores,
atópase pechada desde
·hai várias semanas, contra
a decisión da Delegación
de Traballo. Calzados
Trevinca, adquirida por un
grupo navarro nunha
sospeitosa operación de
mercado, debe o salário
de cinco meses
aos traballadores e 400
millóns aos acreedores,
e os seus responsábeis,
a efeitos administrativos,
permanecen ilocalizábeis
ainda que todo o mundo
poda falar con eles.
A história de Trevinca ten case
trinta anos de éxitos e algo máis
de dous de críse por desídia e
irresponsabilidade patronal. Nacida dun grupo familiar, Calzados Trevinca especializouse desde o primeiro momento en calzado plástico de todo tipo (industrial e comercial ), adquirindo
desde o seu comezo pioneiro
unha importante carteira de pedidos que a puxo á frente do sector, mesmo con importantes pedidos internacionais de vários
continentes . Hai dous anos, e
despois dunha série de desavenzas familiares, a parte maioritária
do capital da empresa foi vendida á pior de duas ofertas apresentadas , a do grupo navarro
Hobeky, que licitaba con antigos
directivos da factoria que procuraban facerse co control da mesma, e que segundo os traballadores coñecían moito mellar a
factoria e as posibilidades de relanzala.
Cando Hobeky se fai con Trevinca a empresa 'plantexa, desde
o comezo , a necesidade de regular a plantilla composta por
188 traballadores (22 mulleres).
Cuarenta e duas persoas eran
as necesárias regular segundo
os plans de Hobeky para racionalizar o funcionamento. A oferta
incluia 45 dias de salário p.or ano
traballado , pero cun tope superio~ de 4 millóns de pe~etas . Ain-

'N
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Calzados Trevlnca foi a primeira empresa no Estado que fabricou calzado industrial. Os traballadores permanecen na fábrica todos os dias reivindicando a apertura da factoria.
.

-

da que o Comité de Empresa
non aceitou, 30 eran as persoas
que estaban dispostas a acoller- se á oferta patronal. Pero era todo ou nada, e a regulación non
se fixo.
Desde ese momento comezou
o declive, procurando carregar a
responsabilidade na "intransixéncia" dos traballadores. Todo iso
unido a unha série de decisións
-profisionais que os traballadores
xulgan inadecuadas, "botaron
aos mellares vendedores que
marcharon para a competéncia,
por pura desídia, decindo que
gañaban demasiado ._ Se ían a .
comisión seria porque vendian
moitoº, ou, como aponta outro
traballador "quizais porque detrás de todo, e senda Hobeky do
mesmo sector, era unha maneira
de eliminar competéncia_ A exclusividade de Trevinca en grandes superfícies comerciais e a
sua extensa ·preséncia no mercado portugués, viuse abaíxo e
supuxo un duro golpe. Un golpe
que os traballadores tratan de
superar frente ao peche patronal, declarado non legal pola Delegación de Traballo, pechados

~os

·

por turnos no comeóor, e presentes durante o horárto de traballo permanentemente na única
zona da factoria aberta, para que
non se Hes acuse de "abandono
do pasto de traballo". ·

Unha empresa ponteira

tomou nengunha decisión ao
respeito. Fiouse todo a que os
traballadores· pagaran cp posta
de traballo a incompeténcia dos
empresários".
A descripción de.stes cinco
meses de conflito está na mellor
tradición da empresa cunha dirección títere e· un xerente testa- ·
ferro. O director, Mariano Sousa,
mesmo chama por teléfono para
perguntar "onde está a xente
que non me contestan nos teléfonos?" cando a fábrica leva se. manas pechada, é o xerent~. José Davila,· !embra na descripción
dos traballadores, todos os tics
do empresário provocador, tan
querido ao cine e á literatura:
desde· os arrebatos aníeazantes
·á sobérbia de dicer, "un por un
non sedes <;:a.Paces de nada" ou
"non ides cobrar nen cadela' ,
mentres pasea no seu veículo
palas imediacións da empresa
pechada.

Os dados de facturación e un nível de endebedamento asumíbel
indican que Calzad9s Tievinca,
cun mercado feito durante tres
décadas, ten futuro, apesar _
dos
razonamentos empresariais en
contrário. Ademais de ser os
primeiros e ter unha rede comercial extendida por todo o estado,
a exportación non ía mal, e habia anos de exportacións de
40.000 pares de botas a Inglaterra. A carteira de pedidos era
boa e mesmo en ocasións habia
que c9ntratar xente eventpal para cumprir os prazos. "E certo
que o catálogo precisaba unha
renovación acorde ás novas modas, pero habia contratos con
llocalizábeis
Cuba e con algon país africano
inteiresados naqueles modelos
A Delegación de Traballo non
máis obsoletos ou nos moldes . aceitou a medida proposta pala
con que s.e r~alizaban e non se
empresa h;:ii várias semanas de

suspender os contratos a 67 traballadores, porque non _consideraba que se aportase un plan de
.viabilidade con inxección de capital, e porque a empresa non
propuña nada que non fose a eliminación de traball~dores, arn--parada na afirmación de "baixou
.
o mercado".
Oespois de convocar Jolga,
cando xa levaban vários meses
sen cobrar e sen perspectivas,
os traballadores .botaron dous
· días no paro (21 e 22 de Novembro). Cando tomaron a decisión ·
.de voltar, toparon que o luns de
mañá · a fábrica estaba ocupada
pola policía, reclamada polo xerente "por medo a actos violentos". Desde ese dia non voltou a
abrir Calzados Trevinca .e vai xa
para vinte dias.
Coas causas asi os traballad9res comezan a mobilizarse e
arrincan a promesa dos Conselleiros de i:-rabállo e lndústria para que o Delegado de Traballo
reclame a apertura da fábrica. O
prazo que comezou p dia 29 de
Novembro é -de vinte dias para ·
abrir, pero non se pode entregar
a notificación escrita, porque as
cabezas da empresa permanecen ilocalizábeis.
O futuro de 118 fam Ílias está
no aire, desprns dé cinco meses
sen cobrar nada. "Hoxe Trevinca
é só ún nome cuns trabal~ado- '
res"; din os' máis pesimistas, ''pero nós queremos agotar todas as
posibilidades, e irnos mobilizarnos para conseguilo. Se fósemos unha empresa máis grande
fariannos .máis caso pero ainda
asi ternos que facernos ouvi_r".
Caizados Trevinca poderia co:mezar a producir en canto se
abrise a factoría, pero a autoridade guvernativa, dilixente á hora
de mandar policía frente ao "peri-,
go" dos traballadores, é incapaz
de localizar e face[ cumprir a lei
aos empresários.
Mentres todo isto sucede asi
- desde Marzo, a Comisión de Li:..
quidación formada polo xerente
- e os interventores nomeados polo xuiz, para face·r frente ao aprémio dos acreedores, segue o
seu labor e o avogado da empresa dir:nitiu cando xa tiña preparadas as cartas de despido que lle
encarregara aquel2, comisión.
.
Reconvertir a calquer précio
ou pechar caía quen caia parece
a divisa dos xestores de Trevin- ·
ca.
•
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22 DE DECEMBRO - SORTEO EXTRAORDINARIO DE NADAL

ÉALOTERIA. ÉONADAL.
MÁIS DE 100.000 MILLÓNS EN PREMIOS CON UN
GORDO DE 22.500 MILLÓNS
A UN SÓ NÚMERÓ.
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QENCO_NTRO DEPORTl_VO-CELTA
·A equipa -coru.ñesa· xogou -máis e·mellar

O derbi nacional respostou ás·expectativas criadas
•

•

·f

•

• VITOR MÍGUEZ

· Finalmente, ó Deportivo da
Coruña levouse a primeira
tanda do denominado
·Derbi Nacional tras
endosarlle·un avultado
pero meritório 3.-0 ao Celta
de Vigo, .en partido
disputado no médio dunha
climatoloxia desfavorábel
pero cun ambiente, ainda
·asi, digno dos estádios·
ingleses ou italianos. E é
que hai que ter en canta o
mal agoiro clim~tolóxico que se respiraba xa na
própria_xornada do Venres,
ademais de que o
encentro era transmitido
pala Televisión da Galiza
en .directo; apesar diso, a
entrada de Riazor rexistou
un número superior aos ·
. vinte mil afeizoados que
ben chovendo,. ben
, saraivando, ou ben zoando
o vento, animaron ao
Deportivo dun xeito
incomensurábel, e
animaron ao Deportivo,
_porque a. forza de sermqs
cronistas do realmente
acontecido, os vigueses
emudeceron nada máis
entrar en Riazor.

O concellal viguista Leri, cunha fotografia de Manuel Soto na man, fracasou no seu iotento de-congregará afelzón celtista no Pazo dos Deportes de
Vigo. Menos de 300 persoas acudiron a pr~senciar .o partido na pantalla panorámica.

deiras causas da insisténcia de
maiores problemas; problemas
que se ben é certo .tan só podian .
ser causados polo grupo Riazor
Blues, non deixa: de ser menos
certo que podían ser significativos, dada a masiva afluénCia de
espectadores no fondo do Riazor.
·

suposto fora de xogo a Zoren _sete, un fenomenal pase de Xoorabén, quen pode amostrar; co
Stojadinovic. Péro a partir de aí
sé Ramónj e un non menos fevídeo na man, que non o foi o de
o Celta comezou a facerse co
nomenal remate de Stojadinovic
Stojadinovic minutos antes?; sen
domínio do -centro do campo,
colocaban o 1 a O no taboleiro
esquecernos do fallo de marca
parcela que perderon os departíde marcas. Riazor estalou. Minuque propiciou o cáseque gol de
vistas grácias en parte á fenotos despois o Celta mais que esAlbistegui nada mais comezar o
menal marcaxe de Xurxo Otero
pertar, bostezou minimamente
partido.
sobre Fran, e á de novo, mediopara voltarse a afundir no sono.
Os goles foron legais agás a
ere actuación de Jon Aspiazu.
Diso encarregouse Ricardp Alsinalización do primeiro penalti a
Alén do estritamente político, a
Foron momentos nos que unha bisbeascoechea, quen logo de
Albis, quen semellou ser derruafeizón deportivista xa había
Os Riazdr Blues
forte presión do Celta e unha
substituir a Stojadinovic, rachou
bado cando realmente fixo unha
tempo que vivia o partic:jo con ina defensa do Celta en duas ocaextraordinaria amostrazon digna
boa táctica de contra-ataque putensidade; a aceitábel marcha da
No estadio, a bancada de xeral
xeron en moitos apuros a meta
sión propiciando os penaltis que
do mais coidado Wresling, mais
equipa, xunto co pior de.correr viestava acordo~da pala policía, _de Josu; asi foi cando no minuto
deron lugar ao definitivo 3 a O. O o penalti chegaba co 1-0 no tagués conferiran certas esperan- · medida in~cesária dado· que se
37 Vicente 11, situado uns centíderbi rematara por completo, e
buleiro e non se deben de obviar
zas de vitória, era dia do cl.ube e
optou por colocar aos rapaces
metros ante3s que a defensa decon el todas as circunstáncias
as facilidades que a defensa vios sócios tiveron que pagar, ainceltistas nuAha bancada adxaportivista, batia a un Josu. que xa
dignas de reseñar ao seu redor.
guasa permitiu nesta e na seda asi toda a masa social acudiu
cente. Minutos antes de comezar
escoitara a invalidación do xuíz
·
guinte internada do hispano-arao estádio, mentres que os Vio partido caia unha treboada que
de liña. A primeira parte, xa que
Arsenio 3-Maguregui O
xentino que propiciou o segundo
gueses (dos cales agardábanse
non moveu a parte dos afeizoalago, foi dun subtil domínio celgol do mesmo.
un número ao redor dos tres mil)
dos, expectantes polo derbi. A
tista e dun desastre total de MeRematado o partido era vox poA verdadeira clave da xustiza
achegábanse por estrada ante a · saída, por fin, das duas equipás,
rino González.
puli a actuación de Merino Gondo trunfo non estivo no árbitro,
total inexisténcia do clube para
veu coroada polo acendido de
lnexplicabelmente, o comezo
zález; concretamente reclamásenón nos banquiños. Na primeiasistir á Coruña.
máis de cincuénta bengalas que
da segunda parte foi o comezo
baselle ao trencilla a invalidación
ra parte o Deportivo non lle souTres horas· antes do encontro
afundircn o Riazor nunha onda
do amarrón céltico. Cando os vido tanto de Vicente 11 na primeira
bo
sacar partido á sua superioritan só os Riazor Blue agardab~n
máxica chea de clamor.
9ueses amostraran na primeira
metade asi como o primeiro peenfervorizados nun bar das imeUnha vez comezado o. enconnalti a Albis. Estes dous argu- dade técnica, a máquina céltica
metade a capacidade, xa non de
funcionou destacando sobretodo
diacións do estádio a horá de co- . tro, o Deportivo adonouse da siempátar o encontro, senón inclu-. mentas foron esgrimidos polos
Otero, Espinosa e Fabiano. Foi,
mezo o partido. Sen embargo, e tuación atacando duramente os
so de gañalo, a defensa céltica
celtistas para poñer en cuestión
non embargantes, a cerrazón da
ainda do cedo da mesma, esta
flancos célticos e chegando con . situou a sete dos seus homes en
a goleada. Ainda asi, e logo de
segunda parte a que inexplicaocasión n_
on foi pr_opícia para o
perigQsidade á porta de Maté.
liña ~ agardou a treboada coru- . analisa,r repetidas veces as xobelmente lle deu os azos ao Deencontro das duas afeizóns·; era·· Foron uns momentos nos que ao
ñesa, e é · ben sabido que se se
gadás do encentro non se lle poportivo, ante o cual Stojadinovic
difícii atopa·r un coche con matríremate· ao poste de Albístegui
dei xa xogar a este Deportivo
den pór excusas á vitória corucolocaba o primeiro balón en
cula de Pontevedra nas imedia- _ salvou ao Cel_ta do primeiro gol,
ademais de gañar, faino sen proñesa. Ben é cereto que o gol de
condicións que lle chegaba ás
cións do recinto oeportivo (apeasí como o tanto invalidado por
blemas. Oeste xeito no minuto
Vicente 11 deberia de ser válido;
pernas. A partir de aí o Celta volsar de haber sítio abondo para o
taba funcionar, e . proba de que
estacionamento), asi cómo era
lle podian gañar ao Deportivo foi
ben comptrcado atapar, e dife- ·
a_simples intención de empatar;
réncia doutras convocatórias, un
intención que lles deu aos vigue· -celtista que asi ·o amostrase -po•
1
V.M.
ses un domínio de cáseque un
las ru·as da Coruña unicamente
cuarto de hora; pero foi daquela
unha dúcia -de xóvenes das XuHoras despois de rematar o partido Deportivo-Cellistas e encendeu o nécio maxin de certos políticos
(con mais 'de 3/4 partes do partiventudes Celestes agard~ban
ta os "media" facíanse eco do que eles calificaban
que se aproveitaron dos · inci~entes da policía cos
do) cando Arsénio situou a un
polas cercanias· do Corte Inglés.
como ."reconciliación" ou " o triunfo da· cidadania" .. Riazor Blues para encender os cánticos da discórcentrocampista con marcada voEntretanto a xente perguntábaOpinión a parte merecen os titulares· de. certos xor- - dia entre duas afeizóns que, até daquela, case nen
cación ofensiva como era Albis;
se: onde estan os vjgueses?
nais localistas. Tales mailifestacións, lonxe de · ~e tiñan s~cado a palla do ombreiro unha a outra.
o ex vallisoletano acadou tres
Paulatinamente foron aproxi- · transmi_tir a realidade, son fiel reflexo dunha mani.- - E máis, todo asíduo seguidor do Deportivo sabe
mándose persoas ao estádio . pulación que, de catro anos a esta parte, ven sendos contínuos alte·rcados .que se producen no fon- - consecuéncias, desmoronou o
xogo· céltico ordenando o centro
m.entre's xa se ollaba unha nu- : do reiterativa.
.
do de Riazor; violéncia coa policía segue a haber
do campo coruñ~s. deulle rapimerosa presenza de efectivos da
Falar de reconciliaéión é unha farsa por dous
de. cando en vez, con celtistas ou sen eles.
Policia Nacional. Duas horas anmotivos: os incidentes de hai catro anos orixinaron
Catro anos despois de malinterpretar uns inciden- · dez á equipa e ehgarzando a
média coa dianteira encarregoutes do encontro vários xóvenes
un diqµe, apoiado na transcendéncia do encontro,
tese de "inventarse" unha guerra de cidades, os
se
de molestar o marco de Maté.
dos Riazor Blues fustigaron q un. pero nunca alporizaron a sectores amplos de públimesmos elementos que a pariton, fálan de reconciA defensa de sete· homes en liña ,
grupo de seguidores- celestes;
co e,en segundo lugar, o partido do Sábado dia.B
liación cando nada habia que reconciliar e cando ,
do Celta ficaba destrozada, e con
fustigamento que se ·repetiria a
non seria suficiente' para aliviar a suposta animad- .. nen sequer, habiá celtistas suficientes á vista para
· eta a estratexia de Maguregui,
pouco de abríre.nse as portas
versión P,Or unha razón óbvia: os celtistas case non
levarse a cabo a suposta confraternización.
Arsénio, tarde pero ,a tempo, soucando uh grupo de oito xóvenes
ac1.,1diron e os que asi o fixeron case non se deixa.Dirannos das provocacións dos grupos de exalbo
reconstituir os batallóns sobre
con estandartes brañquiazuis
ron ver.
tados, das rivalidades dos concellos e do leriante
o
auténtico
campo de batalla que
quixeron agredir aos ce.lestes,
No primeiro dos supostos, · compre lembrar que
de turno. Sen embargo a violéncia das inchadas só
o
Sábado
foi
o estádio de Riazor.
ante o cal tivo que intervir a Polios incidentes de hai catro anos, tora dos ·casos illaten como desculpa aos partidos de rivalidade. Por
·
Agora
agarda
Balaídqs. A ver se
cía Nacional. As medidas poli- · dos que houbo, hai e haberá sempre, foron única e
iso, a única reconciliación posíbel é a dos. siareiros
para
aquela
oscelestes teñan alciais, e a pasividade celtista foexclusivamente coa Policía que, logo dunha carga
exaltados . e a ·dos pglíticos de pesebre.
go
polo
que
·loitar.
•
ron, en contra do dita, as verdainsensata, exaltou ? animosidade de certos xornaDeixémonos delérias.
•

A FARSA DUNHA RECONCILIACIÓN
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AGRARISMO ESOCIEDAD E

No 75 aniversário da sua primeira celebración

A Festa do Labrego recuperada pol_o SLG
• R.S.G. I A ESTRADA

A celebración da Festa do Labrego vai ser recuperada polo
Sindicato Labrego Galega, segundo manifestaron os seus respo.nsábeis locais, durante a inauguración da sua sede na Estrada. Esta recuperacíón faise no
75 aniversário da sua primeira
celebración na parróqu1a de Lagartóns.
O Sindicato Labrego Galega
autodefínese como o único_sindi-

cato galega e galeguista, herdeiro das vellas sociedades agrárias que operaron no naso país
até que o seu labor foi tronzado
polo réxime franquista. Este sindicato proponse recuperar a tradición agrarista e asume a sua
responsabilidade de rendir merecido homenaxe aos devanceiros.
Neste senso pretende recuperar a Festa do Labrego cando se
cumpre o 75 aniversário da sua
primeira celebración a cargo da

Federación Comarcal Agrária,
que comprendia sociedades de
A Estrada, Silleda, Forcarei e
Cerdedo e que homenaxeaba,
como apontaba a própria Federación, "a unión e triunfo labregos", comemorando os sucesos
do 16 de Maio de 1915.
Durante ese mes os agrários
conseguiron paralisar a vida económica local, non podendo impedirllo nen os encadeamentos dos
- seus dirixentes nen a forza ar-

mada . Ao ano seguinte, palas
mesmas datas, eríxese un monumento ao Labrego no campo
de Lagartóns, onde se produciran os máis duros enfrontamentos e celébrase a devandita Festa, senda as duas celebracións
as primeiras deste tipo que se
realizaron no Estado español.
Setenta e cinco anos despois,
os problemas dos labregos mudaron e o Sindicato Labrego Ga1ego, ainda que conserva os
princípios democráticos daque-

lás vellas sociedadss agrárias
galegas, é un sindicato moderno, pero que non quer esquecer
aos seus precursores. Desta maneira pretende reeditar publicacións das antigas sociedade,s
agrárias e difundir a sua laboura:
Quer tamén, coa recúperación
da festa, dignificar a pro~isión
dos labregos presentes e promocionar os seus produtos e o seu
traballo, dentro do marco lúdico
+
dunha festa.

QMELLOR DOS MUNDOS _
Vivimos no mellar
dos mundos posíbe1s
Felipe González

Hai exactamente dous anos
que o alcalde da Coruñ-a,
Francisco Vázquez, anunciaba a presentación dunha querela contra o dtário El País por
unha información que o relacionaba co narcotraficante
Matta Ballesteros.
Dous anos- despois a querela ainda non foi apresentada.

Nos Estados Unidos hai un
asesinato cada dous segundos ou cada segundo e médio
que as estadísticas non se
poñen de acorde. Agora resulta que á entrada dos coléxios van colocar detectores
de metais ~ p·ara evitar, por
exemplo, que algun nena
acuda esa mañá cargado de
plumier, afila, goma, calculadora e a Smiath and Weson
do seu papá. Un bon país para vivir ese, que diría Felipe
González.

ldentidade Corporativa
A importancia que está a cobrar a ldentidade e as Comunicacións Corporativas nun Mercado cada vez máis
tecnificado e competitivo obrlga a unha xestión homóxenea e univoca de todolos recu~s proprios da Comunicación
o traversa de Pollticas de lmaxe e Comportamentos Corporativos cu de Sistemas de ldentificaaón pertectamente
organizados e normat1vizados
Xa non chega con xest1ona-los recursos humáns, l1nanc101ros e técnicos; a IMAXE CORf.lOAATIVA e a sua
coherencia no tempo son tamén un Valor Engadldo que se materializa dla a dla e polo t2nto un Activo que tamén
debe ser xest1onado.
Dentro da Consultarla de lmaxe, Marketing e Deseño estas son as nosas Areas de Intervención para crear a nova
lmaxe Empresanal de Galiza·
- D1v1s16n ldentidade Corporativa
- División Marketing Estratéx1Co
- Consultarla en Me1os de Comunicación

-

1

SOLICITE INFORMACION
segundo as necesidades especificas
da sua Empresa ao Teléfono

981-102179
Contactar con Begoña Suárez

Compañia de
Comunicac1on e Deseño
Xosé Mana Torne e Asees
Rafael l\lbert1, 15-1º0
Tels 981~9751-102179
Telelax 9811299751
15008 A Coruña

Outros clientes da Compañia de Comunicación e Desefio Antonio.Pernas, S.A /Asociación para a Defensa Ecolóxica de Gahza I Análise Empresarial I BNG I CIG I COOB'92 / Cotecno, S A lngenieria y Arquitectura I ti Caballo
F1nisterrae Diseño I Flnvissa-Termac Promotora Inmobiliaria I Fre1re Hnos, S A. I Galiza Nova/ lz Comunicación I La Sobrina, tienda de moda I Megasa, MetalurgiEa Galaica,
S A./ Obelisco lnmobil1arla I Remocsa IR N,E I Televés I Xavier V1llaverde y Asociados I Xunta de Galicia I Zara..

Declarac1óns de Monseñor
Tarancon á' revista El Temps
(26-1-1-90): "Franco non somente era listo, senón que
ademais era galega. E os ga- 1
legas teñen unha maneira de \
ser que, ás veces, lles sup~e a
falta de talento. E! tiña talento
e er~ galega".
•_
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CELULOSAS ECONTM~iiNACIÓN

'Celulosas sempre dixo que estaba e
pero nesta últim.a campaña admite e

Fernando Martíne2
.

.

'

~

presidente da Asociación para
que

•G. LUCA DE TENA

-'NoN TEMOS
INTERESE EN
A espada de DamocJes dos
vertidos de mercúrio,
PARTICIPAR NUNHA
os
che
iros
e
as
·
.enfermidades inducidas
COMISION QUE
PARECE QUE ESTA
sobre a povoaqión de
Pontevedra, cámbia de lugar DIRIXIDAA
despois de 28 anos de
degradación da Ria: a Xunta · CONTROLAR O
anúncia que considerará o
PROGRAMA DO
traslado do conxunto de
CONVENIO, CANDO
Ence-Elnosa. No entanto,
NOS. PRECISAMENTE
o IN 1prosegue un ha
campaña publicitária de
ESTAMOS A
·catro mil millóns de pesetas
DENUNCIAR ESE
cosque enmascarar ou
CONVENIO'
silenciar a diária agresión
da fábrica. O traballo crítico
da Asociación para a
Defensa da Ria é en boa
medida o causante do
cámbio da opinión que
chega por fin até as
instáncias do poder.
O seu presidente Fernando
Martínez Sarandeses,
arquitecto urbanista e
master de arquitectura da
paisaxe pala universidade
de Pennsylvania, comenta
nesta entrevista estas
novas posicións sobre o
complexo de Lourizán.
A Asociación para a Defensa da
Ria ven de ser invitada a formar
parte dunha Comisión de Control e Seguemento de Celulosas
(o conxunto Ence-Elnosa de
Lourizán)
Pero na información sobre o estu do non se menciona a viabilidade
ou non. Do que se trata é de facer
un estudo de impacto económico
sobre o traslado, pero non está
claro se é para iso ou para o seguemento dos ver:tidos , segundo o
convénio que asinara Antolin Sánchez Presedo coa empresa. A xulgar pola declaración, parece que
queren que a Asociación participe
no seguemento dos efeitos cantaminantes ou das consecuéncias
económicas do traslado. Penso
que para e.ste segundo·asunto non
nos van requerir para nada. Sen
talar cos compañeiros da Asocia..,
ción eu fixen unha deClaración para a rádio no senso de que non tiñamos tampouco moito interese en
participar nesa Comisión, .que parece que está dirixida a controlar o
programa do Convénio, cando nós
precisamente estamos a denunciar
ese convénio. Se entramos nunha
comisión desa natureza, será porque sexa aberta. Pero só participariamos por cortesía.
O traslado da celulosa é o obxectivo principal da Asociación.
Como recibides a nova?.
Parece q.ue a proximidade das
eleicións municipais facilita esta
clase de iniciativas. A Asociación
para a Defensa. da Ria tivo un
contacto co conselleiro de Ordeanción do Território en Xullo en Santiago. Naquela ocasión mostrou~e
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partidário do traslado de Celulosas
e dixo que saberiamos del en
Agosto. Pero pasou Agosto e nada
dixo do tema. Penso que a postura
p~rsoal de Cuiña ten un certo vaJor
porque sempre criticou os abusos
da Celulosas, e mesmo se interpuxera para que ENCE non se implantase dentro do complexo de
Lourizán . Daquela era presidente
da Deputación e negouse contra a
presión de políticos locais. Antes,
Xosé Luis Barreiro, senda vice Presidcente da Xunta, tamén dixera que o dia que se demostrase
que era máis barato trasladar o
conxunto que pagar o précio da
sua preséncia na beira da Ria, con
todo o que perxudica ao maris queo e á acuicultura, que el non
dubidaria en trasladala se puidese.
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No entanto, o emisário val
adiante.
Vai. E como é o emisário da depuradora urbana non se pode un
opoñer demasiado. Claro que como dixo Francisco Bermejo unha
vez, onde hai depuración boa non
é preciso emisário. Ceda vez que
haxa temporal e se movan os fon dos, o emisário romperá e ainda
que f~ncione perfeitamente , non
debena desembocar en fondos de
area. No Plan de Protección lnte·
gral do Lérez proporemos que a
saida do emisário se faga polo porto de Marín. No emisário entran os
vertidos teóricamente depurados
de Tafisa e os urbanos de Pontevedra que pasarán pola depuradora de Placeres. Todas as opinións
autorizadas din que non se poden
mesturar verquidos industriais cos
de outras procedénCias. Ao emisário vai tamén o vertido da CeluloSé!S tal como sae ao final do·proceso. En Alxeciras teñen
.emisário
con vertido industrial e urbano e
nas análises, os parametros do
DBO non serven.
·

un

As razóns obxectivas para o
traslado son máis hoxe ca hai
quiru~\! anos?
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Hai moito~: anos que se .sabe que
mantera celulosa de Lourizán era
anti-económico. Toda -a vitalidade
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staba dentro dos parámetros legais,
Imite que contamina'

nez Sarandeses,
,parl!I a Defensa da Ria, de Pontevedra _
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que se perdeu no marisqueo do
fondo da ria xa se coñecia. Sabíase tamén que lourizán era zona
privilexiada de expansión de Pontevedra, pola suas vistas e polo
seu valor paisaxístico. Para que
hoxe se estean a dar estas manifestacións institucionais, xogan sobretodo os anos que corren: hai
máis conciencia do dano que produce e pola outra banda os plantexam ento ecolóxicos poden traerlles votos. A conciéncia ecolóxica
é moito máis importante hoxe ca
hai vinte anos. Sen lugar a dúbidas. A televisión xoga un importante papel nesta toma de conciéncia
ao trasladar á Galiza os critérios
de conservación que se dan neutros lugares. Agás os veciños de
Pontevedra e As Pontes, que tiñan
conciéncia do seu problema, no
resto do país non había quen manifestase preocupación por estes
feítos.

Desde Celulosas sempre se procurou que o traslado do complexo Ence-Elnosa parecese unha
utopía. Nun recente estudo, profusamente divulgado, que encargara ENCE ao publicista Ped~o Arias Veira, suxírese que a
economía de Pontevedra entraría en coma sen a fábrica de
pasta e a anexa de cloro.
Esa é a versión de Arias, que participou coma economista no Plan
Xeral de Pontevedra. En todas as
conferéncias das equipas redactoras , el insistía en que a parte fabril
de Pontevedra teria de se manter
de todas todas . Como se cada
concello necesitase ter un polígono industrial para poder viver.
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A principal obxección ao des• mantelamento é que os postos
de traballo desaparecidos no
traslado da Celulosas non serán
doados de recuperar.
Cando a fábrica desapareza haberá moitos mais postes de traballo.
Refírome a indústria marisqueira e
da pesca asi como outro tipo de ind ústri a lixeira non contaminante
que pode ter implantación perta de
Pontevedra. O complexo Ence-Eln osa está impedindo que haxa
máis vida darredor. As persoas
que dependen económicamente
da indústria están en contra de
que se altere o seu status. Normalmente pódese ir a outro lugar. Os
técnicos teñen traslados e a man
de obra non especializada poderia
ter reacomodo aqui, a partir dun
acordo entre a Administración e os
sindicatos.

losas é do INI que está controlado paredes. Os problemas crónicos
polo PSOE. Os socialistas teñen de artrite e reumatismo, están relamáis interes.e en defendela que cionados con .isto. Tamén hai mioutros. Pero vaia: en política a to- lleiros de confHtos enire os galegas
do se lle pode dar a volta .. A fábri- por culpa da altura que coJlen esca ser'npre foi moi rendábel, como tas árbores que poden tirarlle o sol
sempre que non se dispón de me- ao veciño . .Na Lei de Montes apadidas para evitar a contamim~ción rece unha distáncia de seis metros
que son as que levan unha parte aos colindantes, pero non fai refedos beneficios. O curioso desta úl- rénc::ia ás zonas habitábeis. Está
tima campaña é que admite que ben isa de promocionar as frondocontamina. Eles sempre asegura- sas porque non hai unha forza
ron que estaban dentro dos pará- económica que turre do seu crecemetros legais. Agora non só reco- , mento. Penso que o máis efectivo
ñece n que non cumpren senón seria facilitarlles as causas aos
que comezarán a estar dentro da aserradeiros e aos esquemas de
produción da madeira que antes
legalidade o ano 92.
habia e que se desmontaran, ·sobre todo nos 50 e 60.

'CANDO A FÁBRICA
DESAPAREZA
HABERÁ MOITOS
MAIS POSTOS DE
TRABALLO NA
INDUSTRIA
MARISQUEIRA-E DA
PESCA ASI COMO
OUTRO TIPO DE
INDÚSTRIA LIXEIRA'

.

"

Manuel Hórtas Vilanova
.Andando a Terra
~~

~
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Hai moitos profisionais que coñecen os problemas e que presumen
en público de non seren ecoloxistas. Defínense se acaso coma
ecólogos. O ecólogo é-o que coñece a fondo o asunto; o ecoloxista é
logo o que non sabe tanto pero berra e actua en política. Parece
mentira. que tal como están as cosas nunha cidade coma .Ponteve-.
dra se faga ainda esa separación.

Como será Pontevedra sen Celulosas?

Poderán as leis da CEE sobre
contaminación algo máis do que
todos estes anos puideron as do
Estado.
É que non' son diferentes da do
Estado, que están bastante actualizadas. O que pasa é que non se
cumpren. As institucións da CEE
poden ter máis capacidade de presión, se acaso.

As mesmas formacións políticas
que pola primeira vez consideran a racionalictade de tirar Ence-Elnosa de onde está, apoian
con toda a sua forza a instalación dunha fábrica semellante
en As Pontes, sobre o rio Eume.

Esa segunda celulosa será tamén
de pasta química, pala información
que teño. De saida vai ser imposí-·
bel que non contamine. Despois,
producirá pasta de papel a partir
de· eucaliptos que é unha espécie
cunha vivacidade tan enorme que
arrasa todas as demais. Na Galiza
O debate sobre o traslado coin- é unha verdadeira colonización a
cide cunha campaña que reparte que xa existe por debaixo da cota
millóns a alguns diários para ex- de 400 metros. Outro conceito qüe
plicar que se investirán 12.000 non se manexa públicamente é o
millóns na mellora da fábrica.
do impacto que ten o eucaliptal
xuntamente co pino, na humidade
Van poñer unha caldeira de recu- ambiental nos meses de inverno.
peración de lexias negras, u·nha Calquera casa que estea cerca
depuradora de auga e o emisário. .dun eucaliptal, ten un al'T'biente de
Esa é .parte do programa que te- néboa e humidade inhabitábel. Un
ñen para mell.orar o vertido. Co factor crítico para as condicións hiconvénio que asinou Antolín Sán- xiénicas das casas é a .humidade.
chez Presedo con Celulosas, te- Se unha casa no'n seca ben non
hai forma de quentala porque toda
~ien a seguridade da Xunta de que
non lles van facer a puñeta. Celu- a. calor que se produce lévana as
.

.

Entre a povoación sensibilizada
polo meio ambiente sorprende a
escasa colaboración de técnicos
no tratamento crítico da contaminación.

Andando
a
Terra

Estamos a traballar nun Plan de
Proteción Integral do Lérez, no que
se estuda a recuperación de todos
os espácios agás Tafisa. Celulosas
e o Porto de Marin. Como ternos
que facer un plan especial que está colindando estas propriedades,
taremos que entrar ainda que sexa
tanxencialmente neses terrees,
que son públicos. No espácio da
Celulosas segundo a Lei de Costas as únicas industrias que caben
aí serian de extración de minerais
e de pesqueirias. Aparte diso só
caben equipamentos e servizos
públicos. O ideal seria ao meu ver
recuperar ese espácio para balsas
de investigación relacionada co
marisqueo que se produce no fondo da Ria. lso máis a proximidade
de Lourizán, para ampliar o que
hoxe é o centro de investigación
se queren facer algun dia a escola
de montes.
•

'A FÁBRICA
SEMPRE FOI
MOi RENDÁBEL,
COMOSEMPRE
, QUE NON SE DISPÓN
DE MEDIDAS PARA
EVITAR
A CONTAMINACIÓN'

Unha escolnia dos
mellores traballos
xomalístico·s .de
Manuel María
realizada por M. Pilar
·. Garcia Negro .e
Miguel Mato Fondo
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Todos de acordo en buscar unha saída ,pactada

•A Xunta, os xóvenes e o
Ano Santo. "A cobertura dos

A-discreta negociación
gou de dispersar por distintos
presídios para facelos máis vulnerábeis.
Conx.untame·nte con esta
arma, utiliza sistematicamente a
da propaganda~ máis ou menos
burda, máis ou menos oficial, e
aparecen cartas fantasmas de
presos reinsertados, chamamentos ao abandono da loita armada
por parte de significados integrantes da organizacións, nunca
comprobados, nen en fotocópias, e as xa consabidas diferéncias tanto na ETA como en HB.
A resposta de ETA é a das armas, a de demostrar que o seu
sister:na operativolle permite boicotear con eficácia os eventos
do 92, trinque español cara o exterior. Uns Xogos Olímpicos ou
ur:iha Expo encadeados polo terrorismo perderian todo o seu
sentido para o Estado español.

• A.El~É

.....;:,, .

..,

A política das formacións
maioritárias en Euskadi ten
como eixo central buscar
unha saída ao problema
da violéncia política. As
estratéxiás do PNV e
PSOE e as suas difíceis ·
negociacións para a ·
formación de Governo, o
debate en HB sobre o
xeito de· actuar nas ·
institucións e as mesmas
rotundas declaracións de
· Felipe González despois
do atentado de Sabadell,
realizado cun claro fin de
presionar, forman parte do
complicado entrama.do
negociador
· O'. Presidente do Governo espa-

Outros cámbios

ñol, 'Felipe González, foi rotundo
en afirmar,- despoi& do atentado
contra un furgón policial en Sabadel I, qué non se- negociaria
coa ETA. Era a resposta lóxica, a
esperada, a unha acción da for.
mación basca que intenta deDirixentes do PNV e de H1;3 enreyistábanse e Ajuria Enea o pasado mes de Outubro.
mostrar o· que pasará no 92 en
tan veloz como o PP en condetundas, danse pasos para asenBarcelona se antes ríon se chega
tar as bases para o necesário
nar unhas declaracións que só
a un acordo. O Gove'rno resposta
testiflcan o expresado pola accoa lóxica dureza a un dos aten- " acorde.
Antoni Asunción, Director Xe- - tual lexislación na matéria, e satados máis sanguiñentos da ETA.
cou unha nota afirmando que
ral de lnstitucións Penitenciárias,
Mentres tanto, cada dia son
acelerará a elaboración dun noera o encarregado de colocar 'o
máis intensos os comentários
termómetro á opinión pública ao
vo Código Penal, para que todos
que talan ~e conversas entre a
os condenados por delitos de
manifestar algo xa sabido: que a
ETA e o Estado español, facénsangue, pertencentes a organiactual lexislación permite· que os
dose eco delas tanto revistas eszacións a~madas, teñan que
pañolas como meios franceses, · condenados por delito de sancumprir a totalidade da pena.
gue poden acollerse á reinsercon enumeración de pas.a dos
Tenta asi a Administración
ción.
.
contactos. Algo negado polo
.Manitestáronse os distintos
central abrir unha tendedura -nas
PSOE e reafirmado por parte de
·grupos sociais, políticos e, mesfileiras dos presos basces, utiliHB.
mo, policiais.
zando a posibilidade de acollarAo fin do debate queda unha
se a medidas de grácia e o meDesmentidos
idea: "unha causa é a reinserdo a ter que cumprir a integridae declaracións
ció11 individual -e outra a negociade da cqndena, para minar a
ción global".
moral duns intégrantes da orgaAo tempo que os desmentidos e
nización armada que se encarrePero o Governo ·andou rápido,
declaracións máis ou menos ro-

.

NOVA UNIVERSIDA_
DE .00 SUL

A Xunta estima, ademais, que
para 1992 investirá outros 21 O
millóns en aloxamentos para o
Ano Xacobeo, con cargo ás par.tidas presupostadas para a xuventude.
Estes orzamentos contrastan
con 155 millóns que se destinan
a construción de Casas da Xu ventude, dos que sé 35 fináncian
dous proxectos definidos.
Galiza Nova tamén critica destes presupostos as "cativas e ridículas partidas destinadas a
subvencionar a Actividade das
Asociacións Xuvenís", que supoñen unha disminución a respeito
dos orzamentos do ano pasado .

Ademais destas estratéxias próp rias de dous contendentes,
existen outras, adláteres, que inciden no mesmo propósito reconciliador.
As díficuldades do PNV e
•xuício contra oito indePSQE para chegar a un acordo
pendentistas galegas. o 17
de Governo son froito máis das
de Decembro vai ter lugar na Au diferéncias de adecuar unha esdiéncia Nacional de Madrid o
tratéxia comun frente ao problexulgamento de cito independenma da saída á violéncia que de
tistas galegas acusados de peraspectos concretos da xestión ,
teñecer ao Exército Guerrilheiro.
como un banco de Euskadi ou
Destes cito encausados só 4 reun grupo industrial próprio.
coñ ece ron
perteñecer
ao
Tamén HB ten como principal
EGPGC, Garcia Matos, Sanmarobxectivo o da negociación entre
tin Bouza, Matalobos Rebolo e
ETA e o Estado español. Os deArias Curto , que se declaran
- bates existentes no seo da orgamembros fundadores desta ornización sqbre o xeito de partici.
ganización
armada galega.
par dentro das institucións e a
forma de apresentalo á opinión
Estas catre persoas non recopública van encamiñados, no
ñecen e rexeitan ao tribunal es·fondo, a lograr a normalización
pañol , considerando que só reda vida política.
coñecen como tribunal compePero en toda negociación o
tente para xulgalos "ao noso pa19oderoso senípre esixe segredo;
vo".
recoñecer o feito en si, seria perAfirman tamén "xa coñecer ander a primeira batalla.
•
tes desta paródia de xuício a
senténcia da Audiéncia Nacional".
Este xulgamento prodúcese
despois de estar 31 meses como
presos preventivos, cando o estabelecido legalmente era de 24
meses como máximo.
+

AMANUENSES
ANXOTERAN

O novo curso académico trouxo consigo a
criación de duas novas universidades, un nacemento apresurado, atendendo aos intereses localistas de alcaldes q1..1.e non están dispostos a perder posicións na grella de saída
nas próximas municipais; a loita esta aberta,
.
aqui vale todo.
· O élemento caracterizador da nova univer. sidade de Vigo é a improvisación, a faila de
obxectivos claros, un escaso orzamento a influéncia de infraestruti.Jrás unida á deixadez
por parte da equipa reitoral provoca unha situación pouco Clarificadora. respeito ao futuro
dunha universidade que está/eivadq. desde o
seu nacemento.
O obxectivo da equipa reitoral foi desde un
primeiro. momento á creación dunha universidade eminentemente técnica, das n·ovas tecnoloxías, ohde as telecomunicacións e a enxeñería eran as grandes estrelas sendo bioloxía, .química e filoloxia convidadas de pedra
nunha situación que, de novo,, .pon por riba
os intereses económicos e . partidários, esquecendo a realidade social da zona onde se
ubica.
·
Con este panorama o curso 90-91 nada
con grandes interrogantes que seguen sen
resolver-se, a criación das novas fraculdades
é un proceso lento- e escuro, a Xunta de Go·verno un órgao de adubio onde os representantes do estudantado fican calados, mantendo unha situación de completa desinfor-

eventos do An'o Santo de 1993
sustitue a unha política de infraestrutura e 'medios" afirma Galiza Nova criticando os orzarnentos da Xunta para 199f. Destínanse asi 135 millóns, dos 700
de gastos reais, para cubrir necesidades .de aloxamento do
Ano Santo, que, como critica
GN, "moi ben poderian ir a cargo
de partidas doutras consellarias".

por pistas forestais, os buses están ateigados até os topes, e os estudantes teñen que
ir moitas veces de pé e polo módico precio
de 15 pesos. En Ourense e Pontevedra hai
Desde · lego non hai dúbida nengunha que
unha total desconexión universidade-sociese Kafka estudara en Vigo, Oi.Jrense ou Pontevedra tería un bon caldo de cultivo para as · dade sendo a situaci.ón caótica. De cultura,
deportes e actividades complementárias nen
sua~ obras. A situación docente é mediocre,
·segue a funcionar a chapatória,- a base cien-· · talar...
Ante a proximidade das eleicións do claustífica pouco importa, o estudante convérte-se
nunha· fotocopiadora que deberá ·transcribir
tro da universidade de Vigo é necesário a
unidade de acción das forzas progresistas,
as fotocópias no examen, carece de análise
desde o estudantado até os mestres para
crítica, é un autómata como vemos un labor
consolidar-nos cómo proposta de futuro, coreconfortante. A infraestrutura de "primeira"
mo elemento dinamizador da nasa sociedade
calidade. En Vigo, por exemplo, o transporte
para que non teña que buscar a resposta ás
é de xulgado de guarda: Ten que meter-se
suas perguntas máis alá no padornelo.
Os CAEF estamos a consolidar o noso traballo entre o estudantado, e esta consolidación da-se por un arteHaR1ento serio e coe- ·
rente. das nosas posibilidades coma organización, irnos na percura dunha universidade
EN VIGO, POR
O científica, onde todo o mundo teña as portas
abertas, que mire a..realidade do seu país tal
TRANSPORTE E DE
e como é, que se involucre no traballo cotiá.
XULGADO DE GUARDA, TEN Cando academos que a universidade poña o
seu· saber ao servício da sociedade podereQUE MEtERSE POR PISTAS. ·mos
dicer que somos verdadeiros universitários, até ese intre seguiremos sendo ~ma
FORESTAIS E OS BUSES
nuenses.
macion que a ninguén benefícia, ou se cadra
si. ..

EXEMPLO~

ESTAN ATEIGADOS ATEDS
TOPES

Anxó Terán é Membro dos Comités Abertos de' Escola
e Faculdade (CAEF)"

•o Parlamento Europeo recoñeceo o idioma catalán .
O idioma catalán xa é unha lfngua oficial europea, despois de
ser recoñecida asi polo parlamento europeu. Ainda asi este
recoñecemento do catalán faise
dun xeito discriminatório e con
menos direitos que o resto das
línguas oficiais de Europa dado
que o emprego deste idioma so
se fará efectivo no caso de solicitar algun documento ou o emprego desta língua en calque.r
das institucións políticas europeas.
· Pero menos ten o galego ,
po,is, segundo denúncia-o BNG,
"nen o governo autonómico nen .
os eurodiputados galegas ali
presentes levaron nengunha iniciativa neste senso". O BNG
considera que a preséncia de .
num,..e rosos galeg_o talantes por
mor da emigración "darí alle urí
maior aval e apoio ao recoñeci. mento do galego como idioma
de pleno direito en Europa". · +

Co teu ªP.oio, co apoio de tódolos sectores galego~,
logramos unir Galicia co resto de- España econ Europa.

AUTOV,IAS

·GALI. . ·

Xa hai un Plan Especial de Autovias para Galiéia:
Ano 91 . Redacción dos estudios informativos. ·
Ano 92. Proxectos de trazado .
e de construcción e expropiacións.
Ano 93. Comezo das obras.
Ano 95. Remate das obras .

AUTOVIA NOROESTE:
entre A Coruño>Lugo e Benavente.

AUTOVIA RIAS BAIXAS:
entre Vigo, o .urense .e B~navente.
Así eliníinar.emo-los obstóculos que poidan.
impedi-lo pleno desenvolvemento eéonórnico
e social de Galicia.
Un acorde hi~tórico.
Gracia.s a ti.
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CARTAS
ASASINATOS EN GUATEMALA

-

Na semana pasada pudemos inteirarnos polos meios de comunicación do .asasinato de 24 campesiños en Guatemala que xunto
con outros viciños de Atitlán se
dirixian a un destacamento militar
· a fin de que se esclarecese o intento de detención ilegal dun viciño do mesmo. lugar por parte de
-homes vencellados ao Exército~
·Esta marcha pacifica de 3.000
persoas pon ben de manitesto a
quen considera a povoación maias, quichés, cach·iquelesresponsábel de centos de det~n
ci óns ilegais, des!:lparicións e
asasinatos.
De cotio centos de persoas en
Guatemala son sacadas das
suas casas por grupos para'-militares e do mesmo exército sen
que na maioria dos . casos, p.or
ser de noite, os viciños podan
nen sequer informarse e menos
ainda evitalo 1 xa que corren o
risco de perder a própria vida ao
non respeitaren o toque de queda.
Guatemala e O Salvador son
exemplos claros do que a democrácia significa en Centroamérica: eleicións fraudulentas, poder
militar, opresión e fame. A democrácia está senda tan só un conceito utilizado para camuflar in~ernacionalmente o que son ditadi.Jras de feito. Nestes países poden contarse por centos -os asasinatos pelas Forzas Arrt:ladas e
para-militares (con vinculacións
. ben probadas entre si) sen que
provoque o rexeitaníento internacional, a condena ou o bloqueo;
máis ben ao contrário, esas for. zas _son ainda equipadas e
apoiadas polos governos ocidentais, espscialmente polos EEUU.
A existéncia da parafernália
eleitoral plantéase a rniúdo como
exemplo de democrácia cando a
situación dos direitos humanos
non ten variado.
EEUU, que durante anos denunciou demagoxicamente a falta de democrácia en Nicarágua;
armou un exército mercenário a
. fin de derrocar e desgastar o governo sandir.iista, minou un porto
nicaraguano a fin de reforzar o
bloqueo económiqo a que estaba
sometida Nicarágua: como respostaria se a masacre dos 24
campesiños, fose realizada polo

Rosalia de Castro
nunha foto
que gardaba
Eduardo Pondal

do coñecemento que a depredación irracional é moi grande; alXOSÉ LOIS
guns chegafl a ~ontarse o seu
Ao igual que en todos os deporpróprio banco natural de vieiras
tes', no submarinismo e en con(traídas 'exprofeso da llla de; Aucreto na pesca submarina, canrousa, ou doutros sítios cando
do nonse respeta o equilíbrio
son ·pequenas) para máis adian· home-natureza, nen as minimas
te facer o seu agosto.
normas, entón surxe a depredaE non digamos dos centolos
ción, sexa ou non con ánimo de
(probe Carreiro) o cabalo de Atilucro, depreda~ión irracio1"1al polá ao seu lado é un lixo. Outros
los cartas ou polo hábito convertraen o mar á casa, é dicer que
tido en vício.
·
en vez dos 8 Kg. de peixe por
Hai duas clases de depredadía, algun trae 15, 20, 30 ou 40
dores:
kg. e ainda con sorna din que é
A) Os bomboneiros son aquepara conxelar, en troques ao dia
les que tan uso das bombonas
seguinte alá van outra vez ; eu
de osíxeno ou equipas autónosupoño que estes señores están
mas de aire, (proibido· pela lexisa tentar montarse unha pescadelación como infracción moi graría-frigorífico na casa.
ve).
Pero todo este desmadre ten
B) Os sen bambonear son
de ser atallado, non abonda que
aqueles que fan uso do seu pulas infraccións sexan relativamón.
mente grandes (a poucos se caA sua vez os bomboneiros, dille), é hora de que se teña que
vídanse en dous subgrupos:
dar unha maior colaboura cidaa) Os que fan uso das bombodán, através dunha concencianas ou equipas autónomas con
ción; pero tamén os mariñeiros
ánimo de lucro, é dicer que esdeben decatarse que se llese esquilman de xeito indiscriminado
tá a facer unha competéncia
e sistemático os poucos bancos
accións anti-eucalipto".
exército sandinista? que faria se
desleal, ilegal e con grandes benaturais que existen na Ria de
o asasinato dos 6 xesuitas salva- ·
Para o meu entender isto é toneficios. Os ecoloxistas tamén
Arousa, (longueiróns, navallas,
tal mente contraditório porque· á
doreños e as suas traballadoras
teñen que meter baza.
vieira~, percebes, etc. , sen esda UCA fose en Nicarágua? · .
vista de todos están os cámbios
Si ben puidera non haber soluquecer os centolos) que comer. Perante_'estes-feitos non podedas cores que sufren os montes
cións que atallen definitivamente
cializan ilegalmente através de
cos incéndios forestais. Primeiro
mos máis que denunciar a hipóe de xeito eficaz o problema,
bares e restaurantes, sacando
crita conduta dos EEUU e dos
son de cor verde diverso; despenso que deben darse máis liunha moi boa "pasta" que ás vepois de arder se Gonverten en
seus aliados, entre eles o govermitacións na práctica da pesca
ces compaxinan, con creces ,
no de Fetipe González, e esixir o
cor cinsa ou negra, e o final, uns
submarina, xa que iso levaria imcon seu trabaHo legal.
cese de todo tipo de axuda a
meses máis -tarde, rematan en
plícito un maior control por parte
b) Os que só utilizan equipos
cor azul-eucalipto. E como _xa se · autónomos cando teñen algun
eses governos antidemocráticos
da Administración . Explícame:
·
de Centroamérica.
sabe que "as causas de palácio
Se na caza sen ser o tempo de
xantar-cea cos amigos, o caso e
Comité de Solidariedade con América
van despácio", é de sospeitar
veda se pode cazar uns determique ás veces ese xantares-ceas
Latina (Cosal)
que mentres esta mapa non se
danse cunha asiduidade cotián . - nades días o mesmo poderia
(Vigo)
confeccione, todo o tempo que
aplicarse aqui , ben en festivos e
Dentro do grupo dos sen bam·pasa irá a favor da muftiplicación
bonear, existen tres subgrupos: 'domingos, sábados e domingos,
POLITICA FORESTAL
. do eucalipto e en contra das esetc. , etc ., dándolle con iso ao
1) Aqueles que dentro do subpécies autóctona$. _
grupo nomeado con anteriorida- • Servício de Vixiáncia unha maior
Na páxina 11 de "A .Nasa Terra"
Cabe dicer tamén que a sefacilidade de control na sua lade, (a) o fan con ánimo de lucro,
mente do eucalipto está destinanº 454 ·de 22-11-90 e na sección
boura.
(polos cartas) é dicer igual que
da, case exclusivamente na ·sua
de Política Forestal se publica
Eu supoño que esta depredaos bomboneiros pero sen bom unha reseña. de X.R. Castro I O
totalidade, a reproducción consción irracional (delito ecolóxico,
bonas.
Carballiño sobre a celebración
tante, sen necesitar para nada a
dirla eu, hoxe tan de moda) esta. 2) Aqueles, que sen ánimo de
das "Xornadas Forestais" en
man do home. En cámbio os pirá tipificada nalgun suposto do
lucro, non respetan tamaños,
Santiago d~ Compostela.
ñóns, as landras, as castañas e
Código Penal e ainda que asi
capturas e por suposto proibi Nestas xornadas a· Plataforma
as naces, despois de servir de
non a· fose a Administración decións.I
pola Explotación Racional do
alimento de paxaros e animais e
bería pedir a inclusión ou modifi3) Aqueles poucos, que dun
Monte (PERM) recomenda, por · para consumo humano, son moi
cación no mesmo e acudir un
xeito legal respeitan as normas,
unha parte, que· "non se prante
poucas as que se destinan finalpouco máis a esta via, fuxindo
tamaños e proibicións .
absolutamente nada, é ·dicer,
mente á reproducción nunha _ Unha vez definidos os grupos
do afán recadatório mediante a
nen especies autócton·as nen ~u · época determinada do ano, e
sanción administrativa corres e á sua vez subgrupos de deprecal iptos ... até que se conte con
ademais necesitan ser plantapondente , (multa) cando menos
dadores, só sinalar o ·auxe que
un mapa forestal galégo" e pela
das.
en casos concretos.
en O Grave se está a dar neste
outra aoordan "criar unha coordi,
·MANUEL VIDEIRA GONZALEZ
X.G.D.
eido, (supoño que en outras vilas
nadara galega, que leve a cabo
(Vigo)
(O Grove)
costeiras pasará o mesmo), tenDEPREDACION IRRACIONAL

~spois de cinco anos
reeditamos o esgotado
. primeiro número ~ série
A Nosa Cultura,
ampliando a nómina de
autores e as perspectivas.
Durante ese , tempo
· incorporouse .nova
bibliografia _sobre
a nosa - poeta

e celebrouse o Congreso
Internacional cando ·
o centenário da morte
da poeta de Padrón.
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As novidades das editoriais galegas de cara ao Nadal
Narrativa, libros para n:enos e libro obxecto son as .estrelas da produción
Xesus Aloriso Montero e un ensaio
sobre Pimentel de Pilar Pallarés.
Sotelo Blanco, ademais de tirar do
prelo o número 4 de A trabe de
Ouro ·publica un ensaio de. Jean
Paul Sarte, apresentadó por Paco
Sampedro.

•X.C. ·

Durante o mes de
Decembro e primeiros de
Xaneiro as editoriais do
país concentran unha
importante parte da sua
produción, sempre
pensando no agasallo do
N adal. N un prazo curto de
tempo algunhas das obras
de meirande interese
comercial estarán nos
alzadoiro e no trinques
da libraria .
A editorial que mái produción reali za é Edi ción Xerai , qu e pon
no me r ado o Prém io Xerai e
Blanco Amor de ovela: As baleas de Eduardo Reinoso de Alfon o
Álvarez Cáccamo e Riosil de Valentin González Carrera, que polo
eu carácter mi xto de novela-reportaxe inclúe e na coleción Crónica. A editorial afincada en Vigo
apre enta outro tre títulos no
campo da narativa: Dende a muralla un libro de relato de Paco
Martin, F ortunato de Tra smundi
de Dario Xohán Cabana, obra finalista do Blanco Amor deste ano e
Aves de Paso de Ramiro Fonte.
No mesmo xénero da narrativa
Edicións do Cúmio publica unha
tradución de Georges Peret , As
cousas, en ver ión de Gonzalo Navaza e O esrranxeiro de Albert Camu , traducido por Valentin Arias.
Via Lactea pola sua banda reedita
un libro hai tempo e gotado nas libraría As a ven turas d e A/berre
Quiñoi, de Manuel García Barros,
Ken Keirades. Galaxia vai tirar do

Libro obxecto
A palma no ).ibro de agasallo lévaa
Ir Indo que tira dentro da sua coleción As cidades-Galicia, o volume
adicado a Ourense, Ourense de auga e pedra , cilxo texto escrebeu
Carlos Casares e ten fotos de Manue1Sendón. A estrela editorial de.
ir Indo será o titulado Galióa, con
textos de Camilo José ·cela e ilustración fotográfica e gráfi~a de Vítor Vaqueiro e Laxeiro.

No Nadal as editoras apresntan máis novidades concen!radas qu'e noutra época do ano.

prelo neste xénero A perla de John
Steinbeck e Duas letters d~ Bernardo Atxaga e Antoloxia da novela curta galega, unha escolma de
catro noveliñas publicadas nos
anos 20 na revista Lar, introducida
por Carlos Casares. Edicións do
Castro pon en circulación a obra
de Tomás Barros EL ra.,stro invisib/e e a obra de Otilia Seijas, Buscando en el pasado.

Narrativa
infantil e ensaio
Sotelo Blanco centra a maioria dos
seus imediatos títulos na narativa
infantil: Melani e os paxaros, de
-Xosé Neira Cruz, Xosé faise amigo

do rato, de Rosa Maria Garcia Vi-

lari:ño e Chirlo Merlo nafigueira
de Dario Xohán Cabana. Xerais na
coleción Merlín publica Rima.s ton
Letra de Glória Sánchez, con ilustracións de Maifé Quesada e A nena de ouro de Ursula Reine ilustrada por Miguel Vigo. Ir Indo, po1a
sua banda, edita vários títulos na
sua coleción O Parrulo, o prin)eiro
deles Dona Carme de Manuel Bragado e Pepe Carreiro.
No campo do ensaio todas as
nosas editoras teñen navidades.
Ediciós do Castro publica na sua
coleción de Documentos a obra deJosé Antonio Durán Camilo Diaz
Baliño , as memórias políticas de
Femández del Riego tituladas O

río dO tempo e unha Homenaxe a
Martínez López, coordenada por

Kathleen March. Galaxia edita as
Actas do II Congreso de Estudos
Galegas nos Estados Unidos; Ir Indo un -libro de Rafael Ninyoles,
Estrutura social e política lingüís tica; Xerais O combate dos deuses. Unha introdución a Max We- ber de Xulio Cabrera Varela e en-

saios sobre as obras de Rosa,ia,
Cantares Gallegos e Follas
Novas; Via Lactea Elementos de
prospección funcional y catego rias, nimba colección de infonnáti-

ca realizada pola Universidade da
Coruña e Edicións do Cumio comp let.a a nómina dos ensaios con ·
duas obras: lnforme(s) sobre a lingua galega. Presente e pasado de

Galaxia inclue neste xénero a reedición do Cancioneiro de Juli~s
Pokorny, traducido por Femández
de 1~ Vega e Ramón PiñeirO' e reedita no Guia de Galicia de Otero
Pedrayo reilustrada e con fotografias a cór.

Outros xéneros
O catálogo complétase con obras
_que van ter gran aceitación, entre
as que destaca Barreiro contra Barreiro, a esperada obra de Xosé de
Cora e Arxentina de Xavier Alcalá,
tamén na colección de xomalismo
de Xerais.
O teatro só é atendido por Sotelo
Blanco, con obras-de Mariñas del
Valle e Nicolas Bela e na poesia
poucas navidades: Xavier Seoane,
cun libro en Ediciós do Castro e
as tiaducións da poesía universal
de Cunqueiro, preparada por Xesus
González Gómez para Galaxia. •

PRÉMIOS E LAMENTOS NA CULTURA n·o ÉXITO IMEDIATO
AS PARADOXAS DO ESCRITOR GALEGO
MANUEL VEIGA

1 aa Diaz Pardo, o eu humor libertário habitual, decíao en dia
pa ado ao erlle concedido o prémio Orero Pedrayo: "concéden e
tanto prémio ne te paí que ca e
é un mérito non ter nengun".
O aceno de ta irónica palabra
é incue tionábel, pero non as trae"' mo aqui para concluir que "no
eo da cultura galega extendéron e
con facilidade dema iado pasaportes de homes de letras", como
afirmaba o e critor RGtmiro Fonte,
o pasado dia 6, no Faro de Vigo .
Prémios hai moi to , pero non fan
dan o.
O que chama a sori:}resa é ese
pendular. movemento segundo o
cal bastantes intelectuais dest~ país
abalan entre a lamentación ·e o canto a algunha suposta icJ,ade de
ouro.

Para Manuel Forcadela, outro_
dos nosos novos escritores, a lamentación mereceu nada menos
que unha ponéncia a un pasado
congreso de Galeuzka (logo publi.:
cada na revista A trabe de ouro ).
Forcadela afirma que os escritores
galegos non obteñen "resposta do
público" . "A glória dos prémios,
sinala, vese sucedida pola indiferéncia da sociedade" . .
Na mesma liña argumental, que

e re altamo é porque a coidamos
repre entativa dun grupo de opinión frecuente , Forcadela indica
que "o poeta galego loita por sair
do eu ghetto pero iso dificilmente
o con egue se non é co apoio 'duns
médio de comunicación que, hoxe
por hoxe, ignoran a cultura do país". Con todo, Forcadela recoñci:e
máis adiante que se ben "o poeta é
un perdedor", non o é "porque non
o convoquen a canta iniciativa cultural haxa, non porque os seus libros non se publiquen, senón porque ( ... ), en moitos casos, o poeta
non sexa máis que convidado de
pedra, o xarrón con flores que
adorna unha mesa".
Os lamentos son, como se ve,
abundantes. Pensando mal, poderiase detectar nestas palabras _a vanidade do escritor.
- Non se trata, nen moito menos,
de cargar tintas sobre Manuel Forcadela, quen, por outra parte, ten a
valentia de oferecerse a un debate.
Pero o certo é que, na literatura,
como noutras artes, repétense, por
parte dos seus protagonistas, uns
anceios ~xcesivos, ainda que disini ulados con pe. ífrasis argumentais, por estar presentes nos médios de comunicación. Do mesmo
modo que existe unha inconfesábel

pesadume por non poder escreber
en língua castellana, o que, supostamen te, lles daria acceso a máis
honores e a máis grandes públicos.
Isto é tan perceptíbel na literatura
coma no teatro. Os lamentos indirectos obsérvanse a partir das referéncias á pertenéncia a un país pequeno, sen normaliz~. etc. O poeta, di Forcadela, é "a maior vítima
dun éonflito que para el significa a
renúncia ao éxito e á po~_teridade
da sua obra..... Vaia por De us.

-

EscASEAO
INTERESE DO
ESCRITOR POLO
SEGUIMENTO DE
ENORMES TEMAS
QUEPREÑÁNA
NOSA SOCIEDADE

Decíamos antes "supostamente"
porque a adscripción á língua castellana non necesariamente debería
traer consigo máis glória, se' ternos
en conta os escasos lectores que

ten a poesia ou a crise pola que
atravesa o teatro en todas partes.
· Aí está o recoñecemento de minoritária que fai sobre a sua poesia o
recente Nóbel, Octávio Paz.
Curiosamente nesta polémiéa,
tan mergullada na moratsocial de
éxito inmediato que vivimos, escasea a autocrítica. Si existe un ha
resposta do público galego, deixando de mercar, por exemplo, unha poesía tan hermética como é
parte da que se está a facer ou deixando de acudir a determinadas
representacións teatrais que procuran única e paradoxicamente o
agrado do público, pero que se..desinteresan,. demasiado facilmente,
da eséncia humanista do teatro.
Escasea tamén o interés do escritor polo seguimento de enonnes
temas que preñan a nosa sociedade
e que poden qued;:ir sen reflexo nas
nosas letras, mentres unha nianchea de autores están dedicados a
recriaren xéneros alleos, de antano
·e sen se preocupar sequer de reinterpretalos desde un ponto de vista
próprio (e iso Hon se consegue, por
certo, cambiando só os tóponimos
extranxeiros polos galega s, senón
afondando nas causa e nas caracteri s tic as da nosa pr.o blemá tica
particular). Claro que ·e ·es temas

en procura de autor poden moi ben
ser descoñecidos por este. Quizá
non sexa "o contexto, o universo cultur<!l e histórico concreto" o que
se alonxa do escritor, como afirma
.Forcadela, senón á inversa.
"Xa ninguén escrebe para .salvar
nada que non sexa persoal", di tamén Forcadela, quen paradoxicamente non poderia ser acusado de
escritor "ñon comprometido". Parece que, a fin de contas, todo o
mundo optou por facerse eco do
discurso predominante, segundo o
cal os médios son tamén fins , a
. tecnoloxia en si mesma (e non o
como e ó quen a orienta) é o obxe.clivo, nun novo reviva! do aforismo da arte pola arte.
·
· Dixo .tamén Diaz Pardo, na recepción do prérnio mencionado ao
princípio, que son tantas as suas
preocupacións que apenas ten tempo sequer para receber prémios..
Cantos artistas deste país poderian
dicer o mesmo? Por que preocupá- ·
cións verdadeiras se sinten aflixidos moitos deles? ·
Esqueceuse o v~llc princípio
que dá sentido ao escritor: a sua
obriga, non de salvar, pero si de
explicar o mundo aos seus leitores.
A glória de consegue-lo é a única
. que garante o paso á posteridade. •
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A HISTORIA É A CIÉNCIA SOCIAL MÁIS VIVA
ÁBRENSE NOVAS PERSPECTIVAS NA SUA INVESTIGACIÓN
MARCOS VALCARCEL

Nas últimas décadas nengµn campo nas· ciencias sociais acadou Galiza un nivel de calidade. e mesmo
de producción cuantitativa seme- liante ao oferecido polos traballos
da historia conte.mporánea do noso ·
país. Aínda no conxunto· da produceión editorial galega dos últimos anos só os traballos de crítica,
teoria e divulgación literarias poderían resistir unha análise comparativa a este respecto e, en todo ca-.
. so, sobre estas duas ponlas, historja e literatura,. xira o groso dos nosos coñecementos sobre a reaÜdade deste país. As importantes aportacións que se están a dar noutras .
parcelas das ciencias. sociais -antropoloxía, xeografía, economía,
etc.- e as aínda moi escasas calas
noutros campos -ciencias políticas
e socioloxía- poderán completar no
futuro a nosa visión e abrir ~ami
ños de interdisciplinaiiedade e de
globalización das nasas perspectivas á hora de enfrentarnos coa análisé de calquera problema da nosa
existencia como pobo diferenciado, n.o pasado, no presente ou. no
incerto futuro.
Polo que se refire á historia·contemporánea, nos últimos quince
anos é claramente perceptible non
só un aumento no número de obras
publicadas desta maneira, senón
tamén un cambio de orientación
nos problemáticos e temas abordados e no enfoque metodolóxico e
marco teórico das mesmas. Así, se
nos últimos anos setenta abundaron os traballos qe divulgación,
manuais de historia e mesmo textos de-intervención, predominando
as obras Genttadas na historia política e no movemento ,galcguista, os
1nos oitenta abriron un amplo abano de temáticas e perspectivas,
cunha especial adicación ós eidos
da historia económica e agraria en
particular e un achegamento a novas realidades como a historia social e o mundo obreiro.

táculos que dificultaron a súa evolución cara formas capitalistas e
fabrís e a mecánica da súa decadencia no século XIX a mans do
algodón inglés, en primeiro Jugar,
·e, definitivamente, do catalán. O
autor opta por estudiar esta primitiva "industria" rural e caseira de
elaboración de lenzos de liño, de
relativa importancia no conxunto
da oferta textil española do século
xvm, como parte activa do mundo agrario, atendendo ademáis a
outras actividades de transformación que se exercían no mundo
agrario (siderurxia, salgado, etc.) e
ó papel do capital comercial e as
súas relacións cos productores directos, polo que o libro con titúe
realmente unha hi toria económica
do no o paí na época de transición
ó capitalismo, tarefa aínda non
abordada por ningún historiador
galego, pese á exi tencia de aportación vatio a ne te a pecto, como
as de Garcia Lombardero, Luis
Alonso Alvarez ou Antonio Meijide Pardo.
Descarga do sal (Muxia, 1926). Foto de Ramón Caamaño. As inestlgacións sobre novos temas da nosa hlstória converten .a esta ciéncia na que máis avances ten experimentaáo nos .últimos anos na Gal iza.

XIX ate o franquismo. Da importancia dunh_a atinada comprensión
deste fenómeno basta destacar a
expresión de R. Villares cando
. afirma que "a. historia do monte en
Galicia é unha ·1j1etáfora, quizais
aínda mellor acaída que a do foro,
da evolución histórica da Galicia
contemporánea".
No marco dos estudos da historia ,agraria contemporánea hai que
titar, asimesmo, a recente presentación en Santiago da tese de Lourenzo F. Prieto sobre "A renovación tecnolóxica da agricultura

. HISTORIA AGRARIA
Neste sentido de renovación histo-

riográfi~a e abertura a novos cam-

....,

pos de investigación, destacan os
traballos aparecidos nos últimos
anos sobre a historia· agraria dopaís , as transformacións no réxime
de propiedade da terra e os diferentes aspectos da modernización
do mundo agrario no primeiro tercio do noso século. Estes estudos,
encabezados pola obra de Ramon
Villares e unha ringleira de coláboradores, xa deron un primeiro
froito colectivo no volume "Donas
de seu" (Sotelo Blanco, 1988). Na
mesma liña insértase "O monte en
Galicia" (Xerais), de Xesus Balboa, que se achega á realidade do
que constituía, en tempos non lonxános, o soporte básico do sistema
agrario tradicional (en palabras de
Abel Bouhier), e que, na actualid.ade, está a pasar unha crise de definición da s(ía funciona,lidade, con
gravísimas consecuencias para a
nosa realidade económica e ecolóxica. Coñecer a problemática do
mo11te galego esixe. estudiar o que
foi a utilización tradicional do
mesmo e a súa peculiar categorización xurídic~; esixe, asimesmo, estudar as transfonnacións que desde
a lexislación desamortizadora de
Pascual Madoz (1885) incidiron
nesa categorización. Ese foi o obxectivo <leste riguroso traballo de
Xesus Balboa, na súa orixe tese
doutoral, que estuda o proceso de
individualización da propiedade
colectiva agraria desde o século

'SE NOS ÚLTIMOS
SETENTA
ABUNDARON OS
TRABALLOS DE
DIVULGACION,
MANUAISDE
HISTORIA E TEXTOS
DE INTERVENCION,
OS ANOS OITENTA
ABRIRONUN
AMPLO ABANO DE
TEMATICASE
PERSPECTIVAS, ·
EIDOS DA HISTORIA
ECONÓMICA E
AGRARIA E NOVAS
REALIDADES COMO
AHISTORIA SOCIAL
E O MUNDO
OBREIRO'

HISTORIA SOCIAL
Na antiga Roma os proletarios e~an
os cidadáns da última categoría,
exentos de impostas, que non se
consideraban útiles máis que pola
pr9le; os fillos, que enxendraban.
No mundo contemporáneo; o proletari~do éonvertiuse en suxeto histórico fundamental e deu orixe a
unha valiosa historiografía sobre o
proletariado e o mundo obreiro en
xeral, con autores xa clásicos na
historiogr~fía social como E. P:

o

e

Ramón Villares '

galega entre' 1850 e 1939", xulgada cos mellores parabéns e que
amosa, unha vez máis, a alta consideración dos estudos da historia
agraria no nos9 país. A tese de F.
Prieto incide directamente sobre a
polémica do atraso económico do
noso país, salientando as importan- .
tes innovacións técnicas e a renovacion tecnolóxica da producción
agraria anterior á guerra civil.

Primeira Internacional en Galiza
(1868-1874) e as relacións entre
obreirismo, federalismo e anarquismo. X. Ma. Palomares- e l.
Varela centranse no estudo da condución obreira, conflictos sociais e
asociacionismo en Santiago na
época da Comisión de Reformas
sociais e asociacionismo en Santiago na época da Comisión de Reformas Sociais; finalmente, Colectivo Xerminal (X. Castro, A Martin ez, D. Pereira e M. G.
Probados) fai unha cala analítica e
exhaustiva sobre a crise económica
e as loitas· sociais da G~liza republicana, representadas no conflito
pesqueiro vigués de 1932, que deu
lugar a fortes enfrentamentos entre
a patronal pesqueira e o sindicali mo cenetista, ademais dun longo
"lock-out" promovido. pola propia
patronal. En conxunto, o libro
aporta un achegamento preciso e
atinado a a pecto ata agora pouco
coñecidos na no a hi toria proletaria. A Galiza de Castelao ou de
Otero Pedrayo é tamén a Galiza de
Ricardo Mella ou de Enrique Botana e ería inxu to que a no a herdanza cultural non recolle é ambas ponlas. Na prometedora perspectiva da histotia social quédanos
agora esperar novos e tudo obre
a outra cara da moeda: a patronais, as cámaras de comercio e
grupos de presión, os partidos da
- dereita as organizacións católicas, que detentaron o poder durante boa parte da nosa historia contemporánea.

Thompson ou E.E. Hobsbawn, entre outros. Non sucedeu así en Galiza onde o proletariado urbano,
quizais pola súa escasa pre~encia
númerica, agás algunhas cidades
costeiras, non mereceu atención
histeriográfica ata tempos moi recentes. Xa nos oitenta, algunhas
aportacións ailladas como as "/l/
Xornadas de Historia de Galicia"
(Ourense, 1986) ou os traballos de
Gerard Brey, avanzaron neste
sentido. R~centemente publicouse
"O movemento obreiro en Galicia.
Catro ensaios" (Xerais), obra coJecti'va que reune un conxunto de
traballos de investigación sobre o
proletariado galega desde o século
XIX ata 1936. O volume ábrese
cunha aproximación historiográfica de conxunto de X.R. Barreiro
Fernández, que destaca tanto as
aportacións de máis ·interese como
as abundantes, lagoas por cobrir
aínda nesta temática. Xan Moreno
Gonzalez analisa a evoiución da

ATRASO INDUSTRIAL
Ven de publicarse; asimesmo, un
dos traballos de historia económica
máis importantes dos últimos anos.
Refírome a "El atraso industrial
de Galicia. Auge y liquidación de
las manufacturas textiles (17501990), de Joám Carmona Badia
(en Ariel, 1990). Tral;>allo ben esperado, pois constitúe, modificado
e actualizado, unha das tres partes
da tese doutoral do autor, presentada hai agora sete anos. O oqxecto
do libro é estudar o fracaso da
transición da industria do liño cara
formas capitalistas. de producción
textil, unha das oc.a sións perdidas
para unha posible industrialización
de Galiza, qüe explica en parte o
seu posterior subdesenrolo. Carmona Badía estuda·o funcionamento e evolución <leste sector, os obs-

'MATERIAIS

DIDACTICOS
E ta renovación hi coriográfica
manife ta e tamén na aparición cada vez mái frecuente de materiai
didáctico e libro para o ensino da
historia de Galiza na aula de ensino medio. e te entido compre
salientar a aparición de "Textos e
materiais para a Historia de Galicia ' (Crítica, 1990), a cargo dun
equipo de especialistas formado
por R. Villares, X. Armas, X.
Moreno e E. Ulloa. Fux.indo do
modelo tradicional de libro de texto, esta b.i toria aporta un conxunto
de materiai de apoio texto . mapa e gráfico para a da e de hi to-·
ria; o autore pretenden propiciar
un en ino crítico e renovador ainda que i to empre e ixe unha
maior adi1..ación do profe ore na
elaboración do materiai bá ico
da cla e (apunte , traballo . etc.).
O libro abranxe toda a hi toria
de Galiza, en.fiada cronoló icamente, de de o primeiro pob adores de te e pacio xeográfico ata
o século XX e o E tatuto de Aut tá e tructurad
nomía de 1980.
en ei grande unidade , empre
con idéntico e quema expo itivo:
unha breve introducción de cada
período hi tórico; o texto e colmado e, finalmente, unha propo ta didáctica . o texto e olmado , e collido en función da
súa pertinencia e orixinalidade,
aparecen na lingua e grafía orixinal
en que foron redactado ; a proposta didáctica e bozan tanto acti vidade para o traballo na aula
como fóra dela.
En conxunto, o libro reune un
volume tal de materiais complementarios que constitúe un soporte
imprescindible para as explicacións teóricas, pois doutro xeito se- .
ría imposible achegarse a moi diferentes etapas e temáticas da nosa
historia, abordadas _por traballos
· especializados ~ de moi difícil localización.
Finalmente, é de xusticia saµdar
a iniciativa dunha editorial non galega de acoller na súa colección .
"Enseñanza/Crítica", dirixida por J.
M. Blecua, este traballo renovador;
concebido en galego e desde Galiza, pero que debería interesar igualmente 6. lector non gal ego, que de .
seguro ten unha tópica e falsa ima-.
xe de Galiza, que agora pode des+
mentir desde estas páxinas.

. uieirQ
G
CULTURAL

ABOSAmBA
Nº457 -13 DE DECEMBRO.DE 1990

.

Un recorrido
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lización xerárquica. Tamén hai representacións vinculadas coa morte e a fecundidade (ídolos cilíndricos). Racha coas teorías pancinexétieas que argumentaban que os
animais máis representados (95%
son cervos) serian os máis cazados, pero o representado case nunca coincide co comido nen co cazado. Haberia que buscarlle uri significado simbólico e relacionado
coa fecundidade animal, coa morte
e có sol.
A idea final que nos apunta o
autor é que nos. petroglifos terian
que estar simbolizadas as preocupacións cotidianas relativas á produción e reprodución da sociedade
protohistórica galega nun intre de
fortes cámbios e a orden social
dunha comunidade onde o poder
se concentraba en gran medida nas
mans dos homes.
Hai moitas c.ousas que non fican
de todo esclarecidas e que precisan
de novos estudos, pero parece claro que pésie a personalidade própria dos nosos petroglifos, és.tes teñen claras relacións cos restantes
conxu!J.tos rup~stres da época.•

Un do aspectos máis chamativos
da nosa Prehistória e con maior
para poder descobrer a linguaxe
fican non poden ser significativos
importáncia da metalúrxica e unha
atracción sobre os arqueólogos son _ dos petroglifos. Parte da idea de
maior xerarquización social, terian
dunha cultura considerada dun xeias gravura rupescres ao ar livre e
que para nós "resulta tremendaque reflexar por forza a mentalidato global. Busca, e~tón, paralelos
sobre laxe granítica . Pésie aos
mente difícil acbegarmonos á funpara a partir deles formular hipótede do momento: -represéntanse as
numerosos e tudo obre este feíto
ción e significado deste mundo,
sis e contrastar coa realidade ararmas como símbolo de prestíX:io e
do no o pa ado pouco sabemos sopois non posuimos ·o código para
queolrroxica. l)ado que os petroglide estatus privil~xiado; é a maniMANUEL VILAR
bre o seu significado." a sua simbodescifralos, xa que a cultura que os
fos son producidos nuns momentos
festación dunha orden nova na que
loxía a ua función. Hoxe semella
fixo desapareceu por completo". E
de profundos cámbios ecoñómicos
está presente a importáncia da me(l) José Manuel Vázquez Varela: Petroglique o no o arqueólogo non esfos de Galicia. Universidade de Santiago.
os poucos elementos materiais que · e sociais, cunha cada vez maior
talúrxica, do bélico e da individuatán moi animados a eguir estudando o petroglifos, pois ·atópanse
con moitas dificultades e poucas
esperanzas para lograr descifrar a
linguaxe e crita na laxes e da que
ainda non ternos as claves precisas
para a sua interpretación.
Por iso debemos agradecer ao
profesor Vázquez Varela, da univer idade compostelana, que, na
ua última obra, afronte a problemática e análi e <leste aspecto imTodo-los números do periódico A Nosa Terra,
portante da arte rupestre galega.
editados en-Bos Aires, entre 1942 e 1972,
Vázquez Varela é un estusiasta esen colección facsimilar de 4 tomos.
tudo o do no o pasado sobre o que
publicou numerosos µabanos de
investigación. Gustaríame salientar
Ten a~ra o Jecror nas suas mao5 un documenco his1órico de (;'rande imporcancia. de maneira
aquí a úa sintese da Prehistória
que iodo aquel que qwxer ser sabedor do la1exo vnal da.> comunidades parrióuc.a.s de-suGalega " Las Raíces de Galicia'',
damenca e a sua lon(;'a 1011a con era a adversidade histórica. ten a¡¡ora a ocasión de consulcar
obra sinxela pero que é como unha
esre penód1co. que é un espello no que se reflexa a vida poliC!ca e culcural (;'9/eya naque/a
em1filradón
encre 1942 e 1972.
raiola que lanza a ua luz sobre do
noso pasado.
Fo1 a NOSA TERRA de Aménca un periódico nacwnalma e servia de uibuna. unhas veces
O livro sobre o petroglifos, que
ofic1al e ouira' ohc1osa. á Jrmandade Galeya. o~an1zación pacnó!ica-po/iClca que encadraba
pal~wstas de d1versa.s cendenc1as. canco procedences do exi/10 (Caslelao. Núñez I3uaJ canto
agora ae do prelo(l) , podé_m olo
m1~ranres da eTTJJ¡¡racion econom1ca <Puenre. Prada. Avelmo D1azJ.
e truturar en dua parte diferenAsi. os (;'rande..' aconrecemenco5 daquel cempo van aparecendo en A NOSA TERRA orienraciada : nunha primeira parte fáise
dos e centrados por Cas1elao na neces1dade de cada mere. A cnación do Con.sello. da lrmanunha cla ificación do petrog 1 ifos
dade e da Ga/ew:ca. parecen ser o ponco de parlida do combare nacwna/151.a pos1erior á
atendendo á ua tipoloxia analí aGuerra CIVIi
e o eu conte to arqueolóxico e
XL. Méndez Ferrin
da e unha cronoloxia; na egunda
(Do prefacio da Colección)
parte bú can e paralelo noutro
nívei ulturai
apórtan e algunha hipóte e que no poden levar
a perceber mellor o eu ignificado .
Na primeira parte o autor non
aporta nada novido o e, pen o que
non e tá en condición de aportar
nada novo, poi a inve tigación
arqueolóxica non arroxaron nova
luze obre e te aspecto . Subliñaremo a bú queda do Bmile
cronolóxico do petroglifos. O límite superior parece que fica claro: a cultura ca trexa. En diversas
fase desta cultura reaproveitáronse como materiai de con trucción
rochas con petroglifos, o que tamén quer dicer que para os habitantes dos castros estos xa non tiñan nengun significado. Para o límite inferior as cousas xa non están tan claras. O autor desbota a teoría do estudoso italiano Anati de
levéU" algunhas gravuras de animais
a un periodo anterior ao Neolítico
e afirma que a orixen dos petroglifos ten que ser parella ao desenvolvemento do fenómeno megalítico. '
Agora ben, non todas as gravuras
teñen a mesma data, unhas (as..,.-e'presemacións de armas) son da
idade do Bronce e outras (como as
cenas de monta de cabalos) haberia que situalas nos albores da cul.---Información e pedidos: _______________________
tura dos castros.
Na segunda parte, a máis espeNOVA GALICIA Edicións - Av. Florida, 32 Portal 3 (Baixo)
culativa, o autor afr.onta a carénc~a
36210.VIGO
Tels. 20 21 11 - 20 26 02 - Apdo 108
. de dados arqueolóxicos precisos
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do nos cines de Europa. Aqui atopámonos <liante doutra das constantes eisenstenianas. Fiel ao seu
compromiso revolucionário e á
convicción da -necesidade da criación dun arte ao servício do proletariado e da loita de clases, os traballos artísticos de Eisenstein sempre respostaron ás necesidades da
práctica política do momento e
cumpliron o "diktat" da vangarda
do proletariado. Desde "A folga"
até "A conxura dos boiardos", o cineasta de Riga empre deu resposta ás esixéncias do poder revolucionário. Pero ao mesmo tempo,
conscente do seu papel e independéncia como criador, sempre tamén "suplementou" os "diktats" e
transcedeu, ás veces subliminalmente, as directrices da cúpula do
poder. Esta atitude de búsqueda de
certa autonomia criadora dentro da
obediéncia á marcha do proce o
revolucionário ía traerlle non poucos problemas cos centro 9e poder oviético.

Serguei
Mijailovich Eisenstein:
Ap~nte biográfico dun
xénio do século XX
O Courazado Potemkim ven de ser elexida
mellor película da história do. Gine

•CELSO X. LÓPEZ PAZOS
f lil

O pasado martes remataba o extraordinário ciclo que adicado a S.M.
Eisenstein veu emitindo ao longo
de sete semanas a segunda cadea
da televisión estatal. Nel poidemos
coñecer, nun~as cópias de alta calidade técnica, o universo criador
de quen, sen dúbida, é a personalidade mais salientábel que teña dado o cine ao longo dos seus case
.cen anos de vida. Toda a sua filmografía, composta de sete longametraxes -ademais dun documen tal non · rematado e en gran parte
mutilado ("Que viva México") e a
reconstrucción fotográfica dunha
fita inconclusa e destruida ("A pra.deira de Bezhin") -falán dúri corpo
teórico e un edifício práctico que
informa sobre a traxectória criado-·
1ra dun xénio fundamental nas van:.. ,
gardas artísticas do século
XXI
1
Bon momento este, pois, para
achegarse a esta personalidade sen
Pé\f da que se teñen escrito e dito
tal cantidade de cousas que servirían para encher quilómetros de bibliotecas, e unha de cuxas -obras,
"O courazado Potemkim ", ven de
ser declarada por un xurado internacional de ciíticos como mellor
película de História do Cine.

O Renacemento
a sicoanálise .

~

Filio dan arquitecto de orixe xudeu
de clarns tendéncias zaristas,
-.S.M.E. nact: en Riga dous anos antes de escomenzar ·o século. De
educación burguc5a e ilustrada, recebe de neno o duro golpe da separación dos seus país e vaise vivir a
San Petersburgo onde, seguindo
unha imposición paterna que sempre ,lamentaría pero que; paradoxicamente, vai sery.irlle na construcción do seu universo criador, ingresa na Escola de Inxenieria. Na
capital dos zares o xoven Eisenstein, que xa desde os trece anos fala e escrebe correctamente francés
inglés ~ alemán~ asiste con . fre~
ctiéñcia á Escola r-d e Bellas Artes
de Moscu onde descobre as teorías
de Freud. Trala lectura do ensaio
do vienés sobre o famosó soño de
· Leonardo, comeza a interesarse
.pola Qbra non só pictórica senón
tamén arquitectónic~ e no terreo da
física do autor da "Gioconda" e,
como consecuéncia desto adica
gran parte do _seu tempo ao estudo
dos artistas do Renacemento. Ternos pois dous vectores esenciais
na sua formación: o Renacerhento
· e a obra de Lyonardo ·e a sicoanálise. A explicación de ambas infl uéncias proveñen, segundo conta
a sua biógrafa Marie· Seaton, de
que Eisenstein tivo un soño semellante ao que "cont¡t Freud sobre
Leonardo e ;do estudo de ensaio citado parten segun9o Seaton algunhas constantes da personalidade do
autor de "Potemkin": a misoxínia,
a homoxesualidade latente, o complexo de Edipo, a erudición, a BUperv al oración do seu rot· como

criador "demiurgo", o seu carácter
enciclopédico e de "totalidade" en
canto a coñecementos artísticos se
refire ... Sexa como sexa, o certo é
que tanto Freud como Leonardo
serán fundamentais na sua formación. En San Petersburgo e ainda
que non ten uns princípios políticos· moi madurados, atópase de fuciños coa realidade social e económica do proletariado ruso que axiña ía formar nel unha conciéncia
revolucionária que,, por outra ban~
da, ía funcionar como recurso ·liberador das suas frustacións personais ~ como impulsor das suas inq uedanzas artístic<J.S. O mesmo
S.M.E. cóntao con claridade nas
suas memórias:
"De non ter sido pola Revolución nunca teria infrinxido a tradición. pola q:u e se me asignaba ci' papel de inxenieiro. Ainda que xa
existían outras inclin~cións e aspiracións, o pé de vento revolucionário déume o esencial: a libertade de
autodeterminación". Noutro momento,. é ainda mais explícito:
"Que me ten dado a Revolución e
que· é o que me liga para sempre a
Outubro? A revolución deume o
que para min máis conta a vida: fí. xome artista". Estas confesións
amosan nidiamente dous elementos esenciais da sua personalidade
que entroncan directamente cunha
interpretación sicoanalítica: a de:·egación do Pai (zarista e autoritário) e afirmación do Outro (a Revolución e a Arte).

Arte e revolución:
os comezos no teatro
·En Febreiro de_1917, Eisenstein ingresa cun grupo de compañeiros da
Universidade, nas Milícias Populares e nese mesmo ano publica os
seus primeiros graffitis e bocetos
de decorados e vestuários teatrais.
Un ano máis tarde enrólase no
· Exército Vermello. A Revolución e
a loita do proletariado atópase xa
no .cerme do seu periplo persoal é
. artístico e esta compañia estará con
el até a su~ morte. Logo de combatir na defensa de Petrogrado, entre
Marzo e Outubro de 1919, organiza.espectáculos para as tropas que
combaten na guerra civil, de.c ora
os trens de propaganda e estuda o
teatro de Shakespeare. Desmobiliz<tdo ao rematar a guerra marcha
cara Moscova onde fixa a sua residéncia definitiva:
Por ese& anos xurde o seu interese·polo xaponés e polo teatro sintético "kabuki" que tan fonda influéncia haberia ter no futu:-o. Aos
22 anos ingresa como decoradorxefe no Teatro Obreiro do Prtoletkult (Cultura Proletaria) e nesta
función traballara como cenógrafo
e figurinista na posta en cena do
"Rei Fame" de Leonidas Andreev
e "O Mexicano", versión dun réla"to de· Jack London.
A. sua paixon polo teatro e a xa
ap.untada tendéncia enci,cíopédica e
ren.acentista, lévano a estudar con
May~rhold e a deseñar con ·el as

}

Viaxe a EEUU:
Cine onoro

S. Eisenstein com M. Romm disfrazado de Isabel de Inglaterra durante os preparativos da terceira parte de lván o Terríbel, que non chegaria a- realizarse.

montaxes de várias obras que por
unha chea de circunstáncias ·n unca
chegarán a representarse. A influencia .de Mayerhold e os seus
princípios sobre a biomecánica fan
que dirixa para o Proletkult "O home sabio" de Ostrovsky, experiéncia fundamental na sua carreira
pois, com.o complemento a sua
posta en cena, rodará un corto cinematográfico, "O diário de Glumov"', que será a sua prirneira incursión no campo das imaxes animadas.
O ano 1923 será · definitivo na
sua .carreira. Nel publica un dos
textos capitais do seu edificio teórico, "A montaxe de atraccións",
publicado na revista Lef, órgano .
da "Frente de Esquerdas da Arte" dirixida por Maiakovski. A partires
, deste momento a sua atividade é
febril, tanto no campo das artes cénicas coma no terreo da expresión
e investigación cinematográfica.
En Marzo de 1924, monta, segundo a obra de Tretjakov "A máscara
de gas", un espectáculo teatral que
interpretado por obreiros terá como
cenário unha fábrica química de

j\
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Moscova. Tres meses máis tarde, e
logo de traballar con Esther Strub
nunha nova montaxe en ruso de "O
doctor Mabuse" de Fritz Lang, escrebe e dirixe a sua prirneira longametraxe "A folga" (ver ANT n.
449), feito en colaboración con
Grigori Alexandrov, actor de teatro
que se convertira xunto ao fotógrafo Eduard Tissé no seu mellor co1a borador até a sua morte. Ese
mesmo ano 1924 abandona o Proletkult. Dende agora o cine será a
súa obsesión permanente.
A sua constante invescigación teórica, que nel funciona e articúlase
como un proceso de constante traballo intelectual que camiña a carón do proceso de construcción do
socialismo e na afirmación da ideoloxia como "instáncia específi'ca
da loita de clases", lévao a publicar
outro texto fundamental do seu
discurso teórico-ideolóxico: "Para
un achegamento materialista da
forma", ensaio motor das suas preocupacións estéticas e expresivas.

Chega Potemkin
En 1925 escomenza o proxecto do
"O courazado Potemkin". Tratábase.de-facer, por encargo do governo bolchevique, unha película sobre a Revolución de t 905 que nun
princípio ia constar de oito filmes
de 2500 metros cada un e que de-.
berian estrearse en Nadal de 1925
segundo acordo do Comite. Central
do PC(b) como ·parte dos actos comem orati vos do aniversário. do
graride "ensaio revolucfonário".
Unha série de circunstáncias obrígano a realizar só o primeiro dos
episódios que quedaría inmortalizado como "O courazado Potemkin". Apesar do éxito enorme que
entre o ·público vai ter o filme, a
cúpula bolchevique négalle a saida
ao exterior e será só grácias ás presións de Maiakovski e outros intelectuais cando as autoridades darán
luz verde para que poidese _ser olla-

O ano 1927 e tá adicado integramente a elaboración de' Outubro".
E treada en Novembro de e ano, a
fita é recibida con aberta hosti lidade de Eisenstein é obligado a efectuar unha série de modificación
entre ela a upre ión de todas as
cena referida a Trot ky o que upón a mutilación de ca e 90 minutos de película_ En " Outubro' leva
ao grao máximo a eclo ión e ideolóxico e o emprego da dinámica
da coralidade e o protagoni mo colectivo xa ollado con perfección
nas ua duas fita anteriore . O
ano eguinte reanuda a rodaxe di!
"A liña xeral ' (Ver ANT n. 452)
agora co novo título de " O vello e
o novo' , publica xunto con ; .Jexandrov e Pudovkin o 'Manifesto
do sonido" e, no médio, é nomeado profesor da ''Escola Técnica Cinematográfica do Estado' .
Espoleado polas novas posibilidades que o cine sonoro oferecen
corno caudal de renovación expresiva, decide marchar cara os
EEUU para ali en compañia de
Alexand.rnv experimentar e traballar no novo médio. Porén ante ,
en Setembro de 1929 acude a La
Sarraz (Suiza) a un Congreso de
Cine lndependente. Ali, en colaboración con home como Mou inac, Cavalcanti, Han Richter ou
Walter Rutman, fai un filme experimental que ficara inconclu o ,
"Tempéte sur La Sarraz".
Tamén na Suiza dirixe unha peza de teatro "Nó", elabora nun filme de Tissé obre o aborto e pronúncia unha érie de conferéncia
ante de er expul ado do paí pola autoridades confederai . En
Outubro viaxa a Bélxica e Inglaterra, onde dá unha érie de conferéncias na Univer idade de Cam-·
bridge e en Nadal participa en París nunha xuntanza de intelectuais
do Partido Comunista Francés e ali
comenta o seu desexo de levar ao
cine "O capital" de Karl Marx.
Os comezos do novo ano iÍ1íc ianse cun.ha gran cantidade de
proxectos que, como era frecuente
na sua vida artística, xamais-verán
a luz: unha biografia sobre o magnate do petróleo Basi!' Zaharoff,
· unha versión da "Guerra dos Mundos" de · H.G. Wells, a montaxe da
comédia de Bemard Shaw "Arms
and the men" e a versión do "Ulysses" de Joyce, falan ' de proxectos
nunca rematados.
En Marzo a Prefectura de París
· decide a sua expulsión do território
galo. O escándalo é maiúsculo e a
intervención cqntundente da intelectualidade francesa frea os intentos policiais. Durante a sua estadía
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(Ven da ·páxina anterior)

A

· en París, recebe en Maio a visia de
Jesse L. Lasky, 'alto executivo da
Paramount que Jle · oferece un contrato para traballar, X.unto aos seus
colaboradores, en Hollywood. Ei, senstein pede autorización á Sovkino e asina un contrato por seis meses. a razón de 900 dólares á semana: Xa nos Estados Unidos dicta
conferéncias mts Universidades de
Columbia', Harvard Chicago, e
instala a sua residéncia en Hollywood, nunha vila de estilo colonial
español. Este é un periodo marcado
polos fracasos e as fru$tracóns. Un
a un todos os seus proxectos son
rexeitados polos altos executivos
da productor& norteamericana: "A
Guerra dos mundos'', "A casa de
cristal" do ruso Zamiatin ou "Unha
traxédia americana'.' segundo a novela de Theodore Dreiser son iniciativas que os homes da Paramount deterian unha tras outra.

e

A etapa mexicana
Pasado os sei me es de contrato,
a productora rompe a sua relación
con Eisenstein e o Departamento
de Traballo do E tados Unidos
néganlle a prórroga do permiso de
traballo no paí , non só a el senón
tamén a Ti sé e Alexandrov. Porén, a casualidade pon e por unha
vez da sua parte e grácias a Charles Chaplin, quen tiña polo autor
do Potemkim verdadeira admiración (correspondida sen dúbida),
Eisenstein coñece ao novelista de
tendéncias socialistas Upton Sinclair, con quen asina un contrato
para realizar en México un filme
en catro meses de rodaxe e cun orzamemo a cargo do peto do nove1ista por valor de 25.000 dólares.
En Xaneiro do 1931, Eisentein,
Alexandrov e Tissé viaxan a México, recorren o país e entran en contacto con artistas como Siqueiros
ou Orozco, os grandes muralistas
do país dos aztecas. O proxecto de
"Que viva México" tiña todas as
trazas de ser unha epopeia sen parangón na história do cine. Nel
S.M.E. ía traballar no campo da
experimentación do sonido dentro
das reflex.ións sobre a arte audiovisual e a montaxe tonal e ao mesmo tempo ia facer un filme etnolóxico povoado de constante referéncias relixiosa , e téticas e psicanalftica .
Atravé dun prólogo histórico,
catro epi ódios arquetípicios e un
epílogo actual, tratába e de sintetizar a história e a cultura mexicanas
atravé dos séculos, empapada do
catolicismo colonial e a tradicións
milenárias precolombinas. Porén,
como outras veces, a circunstáncis exteriores deix.an o proxecto inconcluso e mutilado. Eisenstein roda 70.000 metros de negativo que
é en.viada a Hollywood para ser
impresionado, logo de que Upton
Sinclair suspendese unilateralmente o contrato cando faltaba por rematar o episódio "Festa" e por comezar o titulado "Soldadesca".
En Febreiro dese ano 1932, decide marchar cara EEUU para ollar
o material revelado, pero as autoridades de inmigración néganlle o
permiso de entrada. Porén un mes
máis tarde e grácias á intervención
de 22 senadores o governo concé, delle un visado de tránsito polo pa. ís, cousa que aproveita para dar
conferéncias sobre te.o ria do cine
na Universidade para negros e na
Igrexa Baptista de New Orleans.
Ao mesmo tempo que todo isto
ocorre chégase a un acordo con
Sincl'air polo .que este se compro- , mete a enviar a Moscu o negativo
de "Que Viva México": nunca chegará á capital soviética. O novelista modifica os plans e impide que
as caixas que conteñen a pelícuia
saiah do porto de Nova Iprque.

APORTACIÓN DE
EISENSTEIN NO
TERREO DAS ARTES
PLASTICAS PODE
QUE NON TENA
PARANGONNA
· HISTÓRIA DESTE
SÉCULO .

Con ese material faran.se várias
montaxes, que Eisenstein nunca recoñecerá como próprias.

Enfrontamentos
co partido
Toda esta peript.cia provócalle unha profunda depresión nerviosa
que dá cos seus ósos no Centro Siquiátrico de Kislovodsk, na Crimea, entre os meses de Abril e Xuño de 1933, unba vez de volta ao
seu país. Por esas datas é cando Eisenstein se carteou con Wilhelm
Reich, segundo atestíguan alguns
biógrafos como o francés Jacques
Aumont, e renovou o seu interese
pola psicanálise, ao tempo que neste periodo de angúrias, frustracións
e desequilíbrios emocionais hai
que situar tamén o seu intento de
suicídio.
No 1935, en Xaneiro celébrase o
Congreso de Cinematografía Soviética, onde é nomeado presidente
e ao tempo é vítima dos ataques da
Delegación do Partido, que censura a sua "tendéncia intelectual" e a
"inex.actitude das suas teori~". Só
Kulechov fai unha apaixoada ·defensa da sua obra. Nese ano aceita
realzar "A pradeira de Bezhin",
trax.édia campesiña baseada nun
conto de Turgueniev que exaltaba
a contribución dos xóvenes pioneiros na colectivización da agricultura. O proxecto é interrompido en
moitas ocasións, ata que por fin, en
Marzo do 1937, unha decisión da
Dirección Xeral do Cine Soviético
su pende definitivamente a sua realización. Este é un novo 12ª!! na
sua carreira que, ademais de disminuir as suas·reservas emocionais e
mesmo fí~icas, provócalle unha
forte apatía que o leva a suspender
a realización de novos proxectos,
entre eles "A Condición Humana"
de Malraux, un documental sobre a
guerra civil en España e outro sobre a organización do Exército
Verrnello no 1917.
Os anos seguintes, entre 1938 e
1945, están presididos polos seus
traba11os sonoros "Nevski" e a triloxia inconclusa sobre "Ivan o Te·m'bel" (ver ~- nos. 455 e 456).
Nestes ~nos os acontecementos

precipítanse. Segue fi el ao seu
compromiso revolucion~o e mantense · firme no .seu obxectivo de
respostar, no campo da práctica artística, ás necesidades do proceso
revolucionário, pero tamén soporta
un .calvário de críticas e persecución~ ideolóxicas·desde a "nomenklatura" estaliniana.
Porén, e de· xeito contraditório,
concédenlle no 1938 a Orde de Le-.
nin e o Prémio Stalin no 1946, pota primeira parte de "Iván"; a segunda parte será condeada por un- .
ha resolución do Comité Central
· do PCUS e non chegará a estrear.s e
até 1958. Os seus traballos teórico~
aportan nos anos cuarenta un texto
fundamerital sobre a tnetáfora cinematográfica: "Dickens, Griffith e
eu"; monta "As Walkirias" -de
Wagner e orgaiza o traslado dos
Estudos Mosfilm a Alma-Ata ante
o avance das tropas xermanas. No
1946 ten un infarto de miocárdio
que o 11 de Febeiro de dous an·os
despois repétese provocándolle a
morte.~
·
A aportación de Eisesnteirr no ·
terreo das artes plásticas pode que
non teña parangón na história deste
. século. Verdadeiro titán do coñecimento, a sua traxectória criadora
abranxeu todas as ramas da representación da arte, 9esde a-arquitectura, a pintura, a matemátca, a xeometria, a ópera, o teatro, a música
ou a danza. Foi un criador nato, un
artista "demiurgo" conscente do
seu papel e sempre vencellado ao
proceso de transformación a realiClade. El mesmo o ten dito nas suas
Memorias: "Sen Leonardo, Marx,
Lenin, Freud e o cine probabelmente teria sido outro Osear Wilde
( ... ) Freuél descubriu as leis da conduta individual, como Marx descobreu as leis do desenvolvimento
social. Procurei aplicar conscentemente os meus coñecimentos de
Freud .e Marx en todas as obras teatrais e as películas que fixen".
Sempre motivadó polas urxéncias da revolución, a sua aventura
criadora amosa o heroico esforzo
de dar saida, no terreo da arte, ás
-necesidades do proletariado victorioso, intentando en todo momento
formalizar un discurso teóriéo e
unha práctica artísitica que respostasen ás necesidades da dialéctica
materialista, tendendo a atopar,
dentro das contradicións inerentes
ao método, o camiño da "unidade"
criadora.
Nada mellor para rematar estas
notas que transcreber as liñas finais
do ensaio que o crítico Domenee
Font adicou ao gran xénio soviético: "Tal é o resultado final da ·arte
eisenstenina: unha práctica multiforme que racha as márxenes, que
construe e destrue (... ) Obra agobiante, ríxida, solemne, contraditória, enfática e esotérica na sua derraeira expresión. Unha obra que
abre o éspácio ara o discurso fílmico e que, finalmevte, designa a ne.cesidade de construción dunba teoría materialista dialéctica sobre a arte e a estética co obxectivo de mobilizar a experiéncia do pasado para
•
poñela ao servício do futuro".
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O teatro·de calidade ·
afiánzase .en Barcelona
U~a magnífi~a

carteleira para o Nadal

•RUIZ DE VILLALOBOS

Barcelona, que durante
moitos anos foi a segunda
capital teatral do Estado
español e que ultimamente
perdera-esa destacada
condición, parece ·volver a
revivir cunha programación
de alta calidade e absoluto
interese.
Como é lóxico, dentro da normalización lin-güística que se está a. viver en Cataluña, a grande maioiia
de teatros oferecen as suas repre- sentacións en catalán, se ben hai
aJgunhas representacións en castellano, de compañias procedentes
do resto do estado:
· Dentro da ampla oferta tatral,
tres propostas destacan sobre· as
demais, non por razóns de calidade
senón por outros elementos suplementários. Un dos espectáculos
que está trunfando de forma absoluta é ·o·que se representa no "Teatro Goya", Éstan tocant la nostra
can~ó, que leva xa oito meses en
cartel e que se representará até o 6
de Xaneiro. Trátase duilha divertida comédia musical do autor ame-:
ricano Neil Simon -tantas veces levado ao cine~, que baixo a direción
de Ricard Reguant, conta é:o es_pléndido traballo d~ Angels Gonyalons -recentemente galardonada
co prémio Margarita Xirgu á mellor actriz catalana- e de Pep Mu_.
ñoz. Un espectác1,1lo de gran ategoria que revitaliza a tradición do
musical en Cataluña e que se converteu nun dos grandes éxitos o ieatro barcelonés.
.
Outra obra de gran interese é
Restauració, que significa o debut
como drarriafurgo do coñecido escritor Eduardo Mendoza, autor e
novelas como "La verdad sol;>re el
caso Savolta" e "La ciudad de los
prodigios". "Restauració" represéntase en "Teatro Romea'", sé do Centro Dramático da Generalitat de Cataluña, aportando unha gran interpretación da actriz Rosa Noven,
ben acompañada de Ramón Ma- ,
daula, Jordi Bosch, Pep Cruz e Pere
Ponce, baixo a experta direción de
Ariel Garcia Valdés. A obra. que se
representará cara o seis de Xaneiro,
foi escrita expresamente para Rosa
Novell e é unha reflexión, através
da relación dunha muller e tres ho-·
mes, sobre o significado de restaurar algo e s~bre a identidade dos
seres humanos.
Calquer montaxe da compañia
do "Teatro Lliure" -o centro teatral
de máis prestíxio no teatro catalán
e por extensión de todo o país- é
sempre centro.~de atendón exemplo a seguir. Non podía ocorrer
menos- coa posta en cena dun cl4si- .
co do teatro· catalán como é Terra
Bai](a, do dramaturgo Anglé Guimerá, que baixo a direción de Fábiá Puigserver -un dos máis destacados membros do colectivo e cenógrafo sen par- reune un dos repartos máis brilantes dos últimos
tempos, desde Lluis Homar, no papel do popular ·Manelic, até Lola
Lizarán, pasando por Enma Vilara·sau, Rafael Anglada-, Mercé Aranega e un longo etcétera. ''Terr~ Baixa" é todo un clásico, unha obra .
emblemática do me11or teatro feito
· en Cataluña, marcada pala sua hu- ·
. manidade e a sua forza dramática.

e

Outra oferta teatral importante é a
versión catalana da famosa obra de
Edwad Albe~. ¿Qui té por de Virginia Woolf, popularizada no cine

Josep Maria Flotats, director do
Teatro Poliorama de Barcelona

por Liz Taylor e Richard .Burton,
que se representa· en "Teixidors-Teatremeu", cun maxistral traballo da
actriz AIÍlparo Moreno, acompañada por' Pilar Orgillés, Josep Salvate- .
lla e Hermann Bonnin, que tamén
fai as funcións de di.rector.
· Dentro do variado panorama non...
debe esquencerse a :maxistral criación que José Sacristán fai desa
ferrnosa obra que é La guerra de
nuestros antepasados, a partir dun
texto de Miguel Delibes e baixo a
direción de Antonio Giménez-Rico
-máis coñecido pola sua faceta de
realizador cinematográfico que de
adaptador de Delires-, que se está
a representar· con gran éxito de público e crítica en "Vilarroel Teatre", evidentemente na sua versión
orixinal castellana.
A animación teatral que se vive
en Barcelona ·viuse completada es. tes últimos días coa inauguración
dun nevo local, "Sant Andreu Teatre", que iniciou as suas atividades
coa apresentación-da compañia de
Silvia Munt e a obra El castell
deis tres dragons, de Serafí Pi~·. rra, baixo direción de Darniá Barbany e o traballo actoral de Pepa
Arenqs, Montse ,Calasapou, Miquel Cors e Valter Cots. Trátase
dunha paródia do xénero .teatral
coñecido como medievalismo románico. Un espectáculo de trucos e
ironías, no que Silvia Munt fai de
axudante de direción e coreógrafa.
Finalmente, destacar a representación que se fai no teatro "Poliorarrta" da versión da obra de Sam
Sephard Autentic Oest., baixo a direción de Josep Minguell e a actuación de Joan Crosas, Francesc Oreila,.Jaume Comas e Teresa Cunillé.
Considerado o dramaturgo máis
importante de Estados Unidos despois de Tennesse_Williamns, esta é
a primeira vez que se fai unha tradución ao catalán dunha obra de
Sam Sephard -guionista de películas como "Zabriskie Point" de Antoniorii .o u "París, Texas" de Wenders, ou autor de novelas como
"Crónicas de motel"-, que como o. resto da sua produción incide. na
· sua constante búsqueda da identi- ·
dade. Tarnén coñecido actor de cine, Sam Sephard propón en
"Autentic Oest" unha reflexión sobre a familia a partir do enfreritamento de duas irmáns que regresan
fogar materno.
Como se pode comprobar, unha
oferta de calidade e interese, que di
ben ás claras o bon momento que
está vivindo o teatro en Barcelona.
Propostas moi variadas, desde au- tores autóctonos a dramaturgos estranxeiros, o eiue dá boa fe da espíritu universal que p~eside o talento
d~s_¿>rnfisio~ais do teatro que se
fa1 en Cata1una.
· •
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ÁREAS DE CONFLITO NA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

DIREITOS DE AUTOR E CÓPIA
XERARDO DASAIRAS

Xa con motivo da ·saída da Nova ·
Lei de Propriedade Inte1ectúa1 ·tiñámonos ocupado dt!ste _tema báixo o epígrafe de "Propieqade Intelectual e Reproducción". A importáncia do tema viña dada non só
polas innovacións Jegais, senón
polo tratamento que aos distintas e
novos sistemas de reproqucdón se
lle viña dar na mesma. Case un século mediaba entre a vella Noqna.ti va Sobre Cópia de 1879 que
abranxia só o concemente á chamada letra Impresa. A incorporación dos discos, audiocasetes, ·ima-:
xes, programas informáticos, compactos láser, fotocopiadoras e tele-copiadoras (fax) veu introducir importantes cámbios legais nun sector que pola sua rápida difusión semella difícil de controlar.
A pouca seriedade existente cada vez que se-compraban os direi- _
tos de edición dunha obra, estaba
até certo ponto xustifica por unha
atitude case paternalista: o editor·empresário viña concebir tal transacéión como unha espéc_ie de be. neficéncia cara o escritor ou artista. Esta atitu.de complacente do
editor ven agora a se converter nun
longo contrato con cántidade de
pontos e matices vários (prescripción, ec1usividade, liquidación, nú. ip.ero de ·exemplares, distribueión ... ) que fan irrisórios aqueles
de antano que eon p.ouco papeF e
menos letra concluían o pacto. Pódese dicer que hoxendia os autoA nova Lei·de Propriedad Intelectual somete a durás restricións a cópia de libros por calquer método.
res, coa nova lei, posuen un direito
case total e absoluto a súa obra.
cien~ífico a reproducjr calisquer
dous cónxuxes por metade... A Lei
ción da obra o beneficio social da
A Leí de.Propriedade Jjltelectual
obra sempre que non exista ánimo . non dí nada. O conflito de interemesma e o avanzo cultural sen
ven regulamentar sobre todo a disde lucro. Esta finalidade lucrativa
ses estará por sempre servido·menmáis grandes.
crepáncia que a veces se produce
non debería determinar que o direi- tres non se regule por médio dunha
entre a economía mercantilista e o
to de autor funcione ou non: unha · normativa. A solución francesa
FOTOCOPIADORAS
desenvolvemento. culturural. Son
cousa é que o autof.non poida opoáponta cara o carácter privativo da
moitos os empresários que acoden
ñerse á reproducción e outra que
obra canto que inerente á persoa, e
Autores e editores en comunión si
a financiar durante algún tempo
nen sequer poida cobrar por ela.
ganancial u·nha vez que pasa a xese puxeron de acordo para tentar
calquer tipo de actividade cultural
rar calquer tipo de beneficio. N.o
someter á Lei ao uso/abuso da recando ainda non ficou moi claro se
caso das obras plásticas a solución
prografia. Xurde asi a asociación
REGULARA
estas actividades lle· producen desé moito máis complicada e non
Cedro para control dos Direitos
.TRANSACCIÓN
de a sua óptica, algunha rendabiliirnos entrar nela. No artigo 15 a
Reprográficos e xurden tamén os
dade ou, ·porén, se a estes poderes
L~i fai referéncia aos direitos de
primeiros dados dun recente estúCanto os tradutores, estes non saen
económicos lles interesa realmente
autor despois qa morte, contemmoi beneficiados como apontamos
dio feíto pola mesma: No Estado
a cultura. A Lei protexe fundamenplando incluso quen se ·debe ocuanteriormente. Estes nunca foron
Español cópianse anualmente
talmente aos autores, xa que teñen
par deses intereses. Mais hai que
éonsiderados como autores apesar
1.400 millóns de páxinas. Cunha
diieito a dispor da sua obnr baixo
ter en conta que estes direitos non
de que hai traduccións que supomédia de 250 páxinas por libro saiun feixo de circunstáncias que ul- . ñen unha auténtica recreación, sensempre recaen nos herdeiros leXítirían nos que foron copiados seis
trapasan o poder do mesmo contra- . do trascendental o seu traballo. A
mos do auto~ pois as veces é unha
millóns de libros ao ano. Só isto
to. A obra do crl.ador-deixa pois,
Lei tenta regular este traballo faxeneraria en concepto de direitos
coa axuda da Lei, de ser unha mera
lando de · traducéión e adaptación
de autor 1.000 millóns de peseta .
mercado.ria para valorar-la máis
con pouca claridade ao igual que o
Se se' ten en conta que moitos orcoma unha proxección da personafai coa cuestión económica. A Lei
. ganismos públicos non contestaron
lidade creativa do autor. Agora a
estabelece que a primeira edición
o inquérito, poderiamoS' subir o núobra non é vendida como noutrora,
se cobre a tanto alzado pero que a
mero de páxfüas copiadas até uns
oXENDIA
OS
senón que .o editor simplesmentes
partir de aí se establezan as por· 2.000 millóns de pesetas. Se se ten
adequire os direitos de .explotación
AUTORES, COA
centaxes, existindo tamén a posibien conta que moitos organismos
da mesma, chegándo-se incluso ·a
lidade de revisión no caso de que o
públicos non contestaron o inquéLEI,
POSUEN
NOVA
protección da obra mesmo se non
éxito·-da obra faga sobrepasar os
rito, poderiamos subir o número de
está rexistada. Aparecen por outra
beneficios do editor, de tal xeito
UN DIREITO CASE
páxinas copiadas até uns 2.000 mibanda, moi ben definidos os debeque o pagado en princípÍO fique rillóns. Nestes intres este organismo
.TOTAL E
res do editor máis que os seus didículo para o autor.
(Cedro) está a agardar que o Mireitos, o que provoca unha falla de
O polémico tema do control ~e
nistério de Cultura estabelezá unha
ABSOLUTO
SOBRE
·
equilíbrio e un risco ante os ben
tirada fica sol.ucionado ao teren,
comisión (fabricantes, importadoplantexados direitos do autor. XurASUAOBRA
imprenta e editor, que lle dar conta
res, editores e autores) que fixe o
den, desde este ponto de vista,
certificada ao autor, do número de
cánon que importadores e compramoitas áreas conflitivas na Lei, xe~
exemplares que se van pór á vendores deberán pagar para obter a liradas quizáis polo pouco interese
da. · Mais esta favorábel posición
céncia que outorga aquela organisdos editores na hora da sua: elaboentidade pública ou cultural a bepara o autor convértese en desfamo. A Leí autoriza a cópia para
ración. De semellante neglixéncia
neficiária dos mesmos.
.vorábel para o editor xa que só o
uso privado pero non de xeito grapode acusarse tamén aos tradutores
O periodo que marca a Lei para
seu oJfato de experto pode detertuito pois Cedro controlará este ascuxos direitos non' aparecen oídios
a protección dunha obra é na acminar de aÍÍtemán o número de
pecto mediante o. cobro do c·anon.
na nova Lei.
tualidade de 60 anos, despois dos
exemplares xustos para poder tirarNo ano 1991 estabeleceranse as liUn dos pontos de conflito é a
qué aquela pasa a ser de domínio
certa rendabilidade. O certo é que,
cérÍcias en funcióff de nove categoporcentaxe que debe percibir o aupúblico. Calcúlase este periodo en · rías distintas que. teñen coma pase
cómo se pode calcular a priori o
tor xa que a Le"i só fala de particibase a que só duas xeneracións se
éxito ou o fracaso dunha obra.
tres parámetros: tres categorias de
pacjón porcentual nos benefícios.
beneficien dos diteitos. Nos paises
Outro dos problemas qué suscita
máquinas dependendo <;lo número
Na actualidade estase a fixar no 8
europeus a média de protección
a Lei é o do reparto dos direitos de
de cópias por minuto e tres níveis
Oll 1O por cento segundo o tipo de
das obras X:ira ao re.dor dos 70
autor en caso de falecen:iento. Os
de establecementos segundo o núpublicación e o rango da editora.
bens familiares estabelécense en ,. anos. É curioso tamén que neste
mero de máquinas instaladas. Este
Fica pois· clara a necesidade dunha
ponto os editores non se pronunréxime de gananCiais e iso provoca
ano pode consi-derarse de transibaremación que veña regular estas
dúbidas sobre a posesión da obra, . ciasen ao se reduciren os anos de
ción pois só se fixaron uhhás cotas
porcentaxes. Outro ponto pouco 1 que ten por suposto, .un valor inteprotección dos iniciais 80, aos 60
míl)imas acordadas coa Asociación
claro é o do direito das entidades
finais. Que dúbida cabe que o se
lectual, e económico, e de quén son
Españ61a de Reprografía (AER):
públicas de caracter cultural e
os beneficios, .. · do autor só, -do . acurtaren os periodos· de prot~c25.000 pesetas por máquina e

- ·f f

80.000 por establecemento con
mais de tres máquinas fotocopiadoras. A · cota para os non asociados é de 100.000 pesetas/máquina
co obxectivo de potenciar a Asociación e conseguir máis éxitos na
xestión de Cedro. Neste momento
calcúlanse en 3.500 as empresas
, adicadas á reprografía e na Asociación só hai cen inscritos (AER).
Por outra parte Cedro conta con
1.000 asociados aproximadamente,
dos que 200 son editores e 800 escritores. As cotas a pagar son de6.000 pts./autor e 30.000 pts/editor, tendo en conta que a cota é de
adesión e non existindo cotas
anuais de ningún tipo. Cedro entende que ao ser unha sociedade de
xestión debe vivir pois dos beneficios da súa recadación xestora. Para o modelo de xestión pensouse
no do USA onde a entidaéle xestora fai unba distribución individual
do 50% da recadación; e tamén no
modelo norteueropeu no que exi ten dez categorías de obra e reparten un 6% entre o grémio e sindicatos do sector. Po iblemente se
opte aquí polo eclecticismo, escollendo unha fórmula intermédia. A
Lei marca unha distribución individual e en función do uso da obra.
Canto ao canon, o Ministério de
Cultura fixa unha porcentaxe do
20% do recadado para o fomento
dos autores noveis e o 80% restante repártese nun 45% para os autores e un 55% para a Administración.
Algúns casos de piratería, o peche dalgúns locais adicados á reprografía e máis de corenta denúncias de editores e autores son as
primeiras accións até o momento.
Mais se o sistema de canons e licénc ias non se pón en marcha
pronto, a própria organización de
xestión corre o risco de se afogar
apesar das subvencións que neste
momento está a recibir do Govemo
e editores.
A Lei de Propriedade Intelectual
ainda non mostrou nestes anos os
conflitos necesários para a súa final implantación mediante a xeración dunha xurisprudéncia e pecffica e actual pois o conflito exi tentes ainda se andan a olventar
pola antiga Nonnativa. Na medida
en que se viu incrementado o campo da ténica de reproducción e o
maior interé pola cultura o eido da
Propiedade Intelectual tamén e e pallou a outras áreas: vfdeos, casetes, discos. TV, ordenadore , telefax ... Outro "handicap" a superaré
o da inexperiéncia do letrado
nesta matéria pois a proporción de
casos que interesan a esta Leí é
ainda de 1 a 1.000 en relación aos
de .procedéncia civil. Poucas publicacións ao respecto, a inexisténcia
de textos nas faculdades de Direito
a caréncia de cátedras e a pouca
adicación ao estudo do tema son
algúns dos atrancos a ~uperar para
· facer que esta Lei goce da mesma
prioridade que outras -que se plantexan·nos xulgados.
Para concluir, apontar que a Lei
de Propriedade Intelectual semella
ser bastante completa ao estar baseada en convénios e convencións internacionais actuais o que lle dá, a
diferén9ia doutras, unha certa coeréncia. Isto permite dotar de personalidade xurídicá. ás entidades, dándolle pod.~r, executivo e máis liberdade quizais, na xestión, tentando á
par responder aos problemas específicos do fin do milénio no que
nos atopamos. Só. falla, ao xuizo
dos expertos_, tiunha premisa básica: Que debe aplicarse xa. - t
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CONVOCATORIAS

ACTOS
Obxecta
Os. Colectivos da Mocidade do
PSG-EG veñen realizando unha
série de actos militaristas que
rematan o 14 ,, de Decernbro
cunha mesa redonda no Local
de Sindicatos de Pontevedra, ás
20 h., con intervención de Anxo
· Cano (Colectivo A Creba), Calo ,
lgglésias (educadores pola Paz)
e Xosé Fortes Bouzán (Exmembro da UMD).

Cine-Club
Pontevedra
MC/COMPOSTELA
O colectivo de estudantes "Anti
V Centenário", baixo o lema A
história é diferente~ amosa a
sua preocupación pola forma de
levar a cabo a lembranza so- ·
lemne da conquista de América,
preocupación referenciada en
diferentes actos efectuados na
Faculdade de Xeografia e História. As intervención , a i corno a proxección de "Queimada" qefiniron dalgun xeito outra
hi t:oria , tal vez esqueeida.
Lembrar, non obstante que a
nosa própria ca a tamén hai que
barrcla, subliñaba un colega de
Lugo.

E outro colectivo, o de Estudan te
Anti-militaristas,
apre entouse formalmente como "unha série de persoas unida pola nosas inquedanzas
anti -militarisras", engadindo

que "non nos mola ir á mili,
que se invirtan tantas pelas en
gastos militares", negándose
con rotunidade a "soportar esa
institución odiosa que é o exército".
Lola, Esther e Dolores fan
maravillas coas mans e o barro
de Buño. As máscaras, espellos,
xerras, c:uncas concebidas en
sinxelas core "compensan un
labor que escomezamos hai un
ano e ao que nos adicamos con
intensidade nestes meses".
Noutra orde, apresentouse a
publicación'literária Olisbos, os
amantes da palabra, na Sá do
Penal. Felipe Peña, de paso polo do Auditório, confesouse coas pedras. Mentres, a rapaza do
sombreiro tentaba facer o inquérito, impasíbel, entre o rebúmbio dunha tarde inacabada.

Mércores 12 de Decembro. No
. Teatro Principal ás 22 h. "Benvido a Los Angeles".
Xoves 20 de Decembro ás .
22,30 h. Xunta Xeral ordinária
, no Local Social (Oliva 23-22 D)

Cursos de Baile
Cursiño de escota bolera española, flamenc¡:)o e danza estilizada,
impartido por Esperanza Arrondo. Días 26 a 29 de Decembro e
2, 3 e 4 de Xaneiro no Estudo
Danza (Romil 78 - Vigo). Información (986) 41 46 82.

Festival
Internacional
de Títeres
Terá lugar en Vigo segundo o
seguinte calendário:

GUIA DA CARTELEIRA
C.X.L.P.
O ceo protector. Logo da superprodución sobre a biografia
do derradeiro emoerador chino
vol ve Benolucci ao e quema do
mundo interior dos indivíduos,
ao intimismo, á introspección.
Rodada no Magreb africano, esta hi tória baseada na novela de
paul Bowles que narra as relación tormentosas e cuase sadomasoqui tas dunha parella, tivo
un orzamemo de 2.500 millóns
de pesetas e sitúase no camiño
de "O último tango en Paris".
Pero i Lo é 6 unha referéncia
lonxana, poi o re ultado di La
moito de achegar e a aquela
exi tencial e pe imi ta, clave no
cine do etenta. A ua rapidez

de estrea é, penso eu, unha operación que ten nas nominacións
para os Osear deste ano a sua
razón esencial. Convén vela
provisto dunha boa dose de inmunización fronte á galeria de
tarxetas postais tan caras ao
Bertolucci reconvertido logo
das suas inquedanzas "revolu 0
cionárias".
O novato. Unha máis de
gansters. Cuase paródica e epílogo da saga dos "padriños". A
preséncia dun Brando de 120
quilos (Corleone pacifista) é o
roáis importante desta fita intrascendente dirixida por Andrew Bergman.
As idades de Lulu. Unha de
Biga Luna, probabelmente o

cineasta español máis persoal
e de características estéticas e
temáticas máis autónomas. Porén no seu cine atoparnos ben
pouco. Cicais só o seu estilo
tensionado da planificación e
dos encadres e o seu gosto pola
vea erótica.
catalán. calle o
relato de Almudena Grandes e
fai unha ilustración persoal e
fria, polo reflexo artificial, e valeira de contid0 de multitude de
rnomentoc: que están na fronteira do pornográfico, carácter este que alumea o filme e que o ·
converte, por certo, na obra
máis atrevida neste terreo da
história do cine español. Ollábel só como almacenaxe da suma de traballos do seu autor.
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Números editados:
Núm. 1: Esgotado,
Núm. 2: Monográfico de
Núm . 3: Monográfico de
Núm. 4: Monográfico-de
Núm. 5: Monográfico de
Núm. 6: Monográfico de
Núm. 7: Monográfico de

•
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•
•
•
•
••
•
•
•
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Rosalía de Castr9.
Francisca Herrera Garrido.
Xohana Torres .
Literatura Infantil
Emilia Pardo Bazán.
A Muller nos Medios de Comunicación.

Núms. 2, 3 e 4 a 400 pta. número.

.•
.............. .......... ..
e Núm. · 5 a 650 pta.
e _Núm. 6 a 1000 pta. NA incluido.

..

Núm. 7 a 1200 pta. NA incluido.

Suscripcións e números .atrasados:

e

. fa~:cións Xerais de Galicia. Festa da Palabra Silenciada

e

Apdo. 1446 -,36 200 VIGO

'

(

--. -

-
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Dia 14. 20 h. Instituto ·santo
Tomé de Freixeiro. "TaunTaun" (Eus~adi) "Lam y la "
flor". [nfantil.
22.30 h. Centro Cultural
Caixzavigo. "Os monicreques"
(Galiza) "A ruadas balconadas'
Dia 15. 19 h. no Cenbtro
Cultural Caixavigo. "El Coyuyo" (Arxentina) "El casamiento
del zorro".
20.30 h. Centro C. Caixavigo. "Marionetas de Porto"
(*Portugal). "A vida de Esopo":

XV Certame
x.omalistico
"Begonte
e o Nadal"
6

Centro Cultural fose Dominguez Guizan, de Begonte
(Lugo), entidade promotora do
.Belen Electronico de Begonte,
co patrocinio da Conselleria
de Cultura e Xuventude, e co
fin de potenciar o espíritu do
Nada!, e que se coñezan mellor os actos que con este mo24 h. Pub Uf. "Marionetas de
tivo se celebran en Begonte,
Porto" cenificarán "Entre a vida
convo_ca o XV Certame Xore a morte".
Dia 16. 13 h. Centro C. Cai- . nalistico "Begonte e o Nadal"
dacordo coas ·seguintes bases:
xavigo: "Tanxarina" (Galiza),
A.- Pelderán tomar parte oeste
"O bebé":
certamé os que. publiquen, en
19.30 h. Instituo Sto. Tomé,
calquera xomal ou revista, en
de Freixeiro. "Naku" (Venezuelíngua galega ou castelán, alla), "Namonina·a Ré".
gun traballo ou série de traba21 h. Centro Cultural Caixallos sobre calquera tema que
vigo. "Teatro del Dragó" (Itafaga referenc:ia ao Nada! en
lia), "Pinocho".
Begonte e -en xeral- ao Nadal
naGaliza. ·
·
24 h. O malecón. Firi de Fes14:
B.- .Estabelecense dous pré"El Coyuyo'; porá "Títeres para
mios para os que se consideniños grandes y para grandes niren os mellores traballos preños" e "Marionetas del Matadesentados, dotados con:
ro" (Madrid) "Cóncert;ino".
Premio Begonte de Xornalismo.- 50.000 pts. e estatuiña de
Sargadelos.
Segundo Premio.- 25 .000 pts.
Música Brasileira
e estatuiña de Sargadelos.
C.- O prazo de entrega dos traO venres 14 de Decernbro, ás
ballos que se prese.nt~n ó cer20 h. nos locais da Asociación
tarne rematará ás 12 horas do
Cultural de Vigo segunda audipróximo dia seis de xaneiro de
ción comentada· sobre música
mil novecentos noventa e un,
popular brasileira. desta volta
debendo facerse a entrega no
na vatiante da música de autor.
Centro Cultural de Begonte Conducida por Xurxo E~tévez ,
persoalmente ou por correo-.
de Rádio Piratona.
D.- A presentación ha facerse
por triplicado exemplar do
r
xomal ou revista na que se publicase o traballo, xunto cunha
nota· ria que se fagan constaA escaleira de Xacob_e. Pelílos datos persoais do autor.
cula abraiante, anguriosa, abeirando o existencial e surrealis~.
Adrian Lyne, director de "Nove
I Certame ·galego
semanas e média", "Flash Dande Arte "José
ce" e "Atracción fatal", roza,
cando noñ penetra, con sumo
Dominguez Guizán"
acerto· na dinámica narrativa,
aspecto este no que o filme
O Centro Cultural -de Begonte,
acada cotas insuperábeis, consco patrocinio de Constructantemente entre a realidade e a · cións Nion, convoca o I Certapantasia, o ensoñado e o vivido,
me Galego ~e Arte fose Doentre a certidume e o imaxináminguez Guizán dacordo coas
rio, "A escaleira de Xacobe" é
seguintes bases:
unha película excepcional que
1. O prémio "fose Dominguez
veicula ao tempo unha denúncia
Guizan" de arte está dotado
·contra algunhas ati vidades do
con 200.000 ptas. ·e estatuiña
Governo USA na utilización
de Sargadelos.
dos seus cidadáns como cobaias
2. Adxudicarase á obra pictóe vítimas do seu poder.
ricá que resulte seleccionada
polo Xurado calificador, que
estará formardo por especialistas na matéria.
3. Poderán optar a este prémio
obras de pintores galegos, de
tema libre, e con tamaño máximo de 1,5 por 1 m.
4.· Cada autor poderá presentar
un máximo de duas obras, enmarcadas, acompañadas dos
datos identificativos de obra e
autor.
remitidas -li5. As obras se
bres de gastos-\~

somos coñecidos
na Galiza inteira
pola nosa
especialización en
libros galegos e
portugueses
Praza do libro
.Telf. 26 63 77
A CORUÑA

Vendo enxámios en produción. Abelta.'s do país. Varroa
tratada .. Col'mea perfeición
con cámara d\ ctj_a. 11.000
pta. Tfno. (0,981) 89 931.

República
de El Salvador, 9 .
. Telf. 56 58 12
SANTIAGO

Empresário queres axudar ao
hoquei sobre patios, a Vige e
a ti mesmo?. Solicita un espácio ptiblicitário na pista do
Pavillón do Carme-As Trave~
sas. Chámanos ao (986) 37 11
09 ou' 43 96 33. Quique Urdiales-Travesia Hoquei _Clube .

CHAMEAO
TLF . (986) 43 36 24
E SOLICITE
AS NOSAS TARIFAS
·pu~LICITÁRIAS

A ROSA !lllBA
PERIÚDICO GALEGO SEMANAL

..•
..-•-

········~··············~·¡~

.

Existe un idioma contra os
imperialismos lingüísticos,
para que cada nación se comunique facilrnente en pé de
igualdade coas demais, sen
. someterse a línguas estranxeiras: o esperanto, o idioma
roáis simples da terra. Clases

...
tural de Begonte, ou á Delegación Provincial de Cultura de
Lugo (Pintor Corredoira, 1).
Seranlles d~voltas libres de
gastos ó ender.ezo que indiquen.
6. A~ obras deberán presentarse antes pas . 12,00 horas do
25 do mes de Decembro, data
na que se inaugurará a exposición da obra presentada ó Certame. Se o ·número de obras
presentadas o esixise, farase
unha selección.
7. O- xurado reunirase na prime ira quincena do Xaneiro de
1991, para adxudicá-lo premio. A obra premiada quedará
de propiedade da entidade
convocante. As non premiadas
serán devoltas aos éoncursantes.
Notas:
A organizaci6A~estaj)Jecerá un
seguro para as obras que -se presenten ó Certame, por un
importe de 50.000 ptas. cada
unha.
Enténdese por autores galegas
os nadas ·en Galicia ou residentes habitu.ais.
Poderase organizar unha exposición coas obras presentadas
.ó Certame ou seleccionadas,
na ·capital lucense, co fin de
apoiar a celebración.

XV Certame
nacional de poesia
sobre o nadal
O Centro Cultural fose Dorninguez Guizan de Begonte entidade que promove o Belén
Electrónico.- co patrocinio da
Aula de Cultura de Caixa Galicia, co gallo do N adal, ven
convocar o XV Certarne nacional de poesia sobor do nadal que se vai rexir polas seguintes bases:
1. Poden participar todos os
poetas que o desexen, con textos en galego ou castelán.
2. O tema dos traballos ha selo de O Nadal, desde calquera
punto de vi~ta.
3. Hanse·yalora-los textos que
fagan referencia a ·Begonte e o
seu Belén.
4. E libre a construcción dos
poemas e a medida dos ve_rsos.
S. Hanse concede-los seguintes premios:
Premio Begonte de Poesía dotado con 50.000 ptas. e estatuiña de Sargadelos.
Segundo Premio 25.000 ptas.
e estatuiña de Sargadelos.
6. A remisión de orixinais fara~e por triplicado ó Centro
Cultural de Begonte (Lugo),
tanto persoalmente como por
correo certificado, denantes
das doce horas do día seis de
xaneiro do mil novecent9s noventa e un.
· 7. Tódolos traballos han ser
presentados con plica, facendo
constar dentro dela os datos
personais do autor.

gratis no Instituto Santo Tomé
de Freixeiro (Vigo). Venres de
6 a 7. Tfno.: (986) 23 16 40.
Véndese piano marca Hu·pfeld, serninovo. Perguntar por
Rosana en horário de oficina
(986~ 43 63 44.
Merco forno para cerámica e
torno de segunda man. Chamar á hora de cear. (986) 42
57 01.
'
\....., __
Un grupo de militantes do
BNG en Cataluña reunímonos
coa intención de criar un grupo de reflexió-n ·política e
cultural. Facemos un charnamento a todos o:; gaÍegos en
Catalunya a participar neste
proxecto. Comunicádevos coa
Dores Asorei no seguinte enderezo C/Pare Claret, 213 -3º2ª. 08026 Barcelona. Tfno
(93) 235 90 25.

..
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MANUEL RIVAS
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in os estadísticos que hai sempre, alómenos, un 5% de persoas que non se enteran de nada.
De nada do que os demáis consideran
asuntos públicos de maior interese .
Ese 5% non sabe descifrar as siglas
máis correntes , como S.A., e .E.E.,
P.S .O.E. ou D.N.I. Non fan declaración
de renda, non teñen carnet de conducir, nin pasaporte, nin cartiña do seguro, nin, por suposto , N.l.F. Non votan
nin saben que hai crise no Golfo nin
tan sequera quen é Marta Sánchez .
Non reciben ningunha carta nin a mandan. Non cubriron nunca unha quiniela, nin unha lotería primitiva, nin mercaron un cupón da ONCE. Hai sempre
un 5% que nin traballa, nin está no paro, nin estudia nin deseña. Un. 5% que
non está solteiro, nin casado, nin viu vo, nin aparellado nin desaparellado.
Un 5% que non coñece nin a Fraga nin
a Felipe González nin ao Papa nin ás
Tartarugas Mutantes. Un 5% que non
le nin libros , nin revistas , nin xornais
nin os letreiros de Stop. Un 5% que ignora quen descobriu América. Un 5%
que nunca saberá que se celebra no
92 nin que o 93 é ano Xacob eo nin
que as nenas bonitas hai nas en Ou rense. Un 5% que nunca tomou Cocacola. Un 5% que non mexou na cama.
Un 5% que non ten un peso. Un 5%
que non entende o que é un 5%.
Días atrás , nun soño, tiven a sensación de encontrarme cun deses persoaxes do 5%. Recordo que tiña o meu
nome e o meu rostro e que imitaba moi
ben aos paxaros facendo frauta coas
mans. Só un 5% dos humanos sabe
imitar a algún paxaro.
•
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A partir do curso 91-92 os rapaces_franceses terán que aprender unhas novas normas ortográficas para o seu idi«?ma

Primeira reforma desde as normas de 1789

.

.

O francés estrea normativa lingüística
XAN CARBALLA

on só na Galiza hai un
conflito presente no campo
.. da normativización da
língua. Se os ·portugueses
aprobaban ,· pendente de sanción
política, unha n9rma única pa·ra. o
·· idioma de todas as áreas
lusófonas (Brasil ~ Portugal e
paises africanos), agora .son os
franceses os que deciden
modificar unhas normas
centenárias.

N

-
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O pasado dia 6 o xornal oficial francés
publicaba na sección de Documentos·. Administrativos as "RectificaGións da ortografia" que puñan 1:m primeiro ponto e aparte
nunha polémica que ten atr~vesado a lingüistas, escritores, educadores e políticos
franceses, desque no mes de Outubro do
1989 o primeiro ministro, Michel Rocard,
encar'regou ·a unha comisión encabezada
por Maurice Druon, presidente dun grupo
dé traballo· criado ad-hoc e presidente a
perpetuidade da Academia Francesa, o
estudo dunha inodificación da histórica ortografia do francés.
Ainda que para moitos se tr'iita dunha
nova ortografía os seus autores, pqra que
non apareza tan traumático,prefiren denominalas "rectificacións", e quizais por isa
mesmo son publicadas no Journal Officiel
(JO) baixo o rubro de "Docum~ntos" e non
no de "Decretos" prevendo que· aqueles
non teñen a forza de leí. O carácter de reéomendación -na práctica executiva- segue na liña dunha máxima ·que o próprio
primeiro ministro Rocard deixou escrita
"non debe ser xamais cuestión guvernamental lexislar nesta matéria". Agora está
pendente a publicación no boletin oficial
do Ministário de Educación prevéndose
que entre en vigor no sistema educativo

no comezo do curso 1991--1992.
Desde xa editores de diccionários e libros de texto están a traballar na modificación dos seus materiais que en moitas
ocasións terán que valerse de apéndices
incluindo as novas especificacións e rriodificacións.
Os critérios apontados polo Consello
Superior da Língua Francesa á hora de
xustificar as modificacións van referidos a
/ un conxunto de case tres mil palabras, e
teñen a ver coa supresión do hífen en alguns vocablos, afrancesamento de determinados neoloxismos, supresión de moitos acentos circunflexos e modificación do
particípio pasado dos verbos pronominais.
A reforma- ten ,o parecer favorábel dos
Conselros-da Língua de Québec (Canadá)
e da Bélxica, e supón a culminación dunha simplificación que desde o 1789 se intentou en moitas ocasións, senda esta a
primeira que culmina con éxito. -Haberá
' un periodo de 20 anos de "coexisténcia
pacífica" entre a antiga ortografía e a nova
modificada, tolerándose en todos os textos as antigas normas.
A ortografia francesa respondia fundamentalmen,te a critérios '3timolóxicos, contra outras opcións que. tomaran outros
idiomas de primar fundamentalmente o fonético. A necesidade dun consenso entre
os dous critérios (fonético e etimolóxico),
evitar unha ruptura moi fonda cunha mentalidade tradicional e finalmente de simplificar tamén a escrita estiveron no ponto
· de mira dos reformadores.
·

,

Simplificar as. normas
A seguir van algunhas das máis importan.tes modificacións aprobadas e que proximamente comezaremos a ver nas novas
edicións de libros e xornais, e que tamén
na nova aprendizaxe do· francés· haberá
que ir ensinando. ·,
1) O guión de unión nalgunhas palabras

desaparecerá,- soldándose os dous vocábulos. Poderase escreber portemonnaie.
Vala como exemplo· a frase seguinte, pouco comun, pero bastante completa do
ponto de vista léxico: Eh! les boutentrains,
arretez vos blablas, on va aller manger
des cr.oquemonsieurs en vélotaxi chez
une sagefemme.

2) As palabras compostas en plural , seguirán a regra das palabras simples, ex .:
cure-dent, cure-dents.
3) Os acentos colocaranse no seu lugar,
en razón da pronúncia exacta (réfréner) ,
ou conforme á regra xeral (reglement).
4) O particípio pasado de laisser seguido dun infinitivo fica invariábel. Exemplo :
Depuis le temps qu'elle s'est fait maigrir,
elle s'est laissé mourir.
5) Os adxectivos e os nomes estranxeiros formarán o plural en s. Non diga máis
nunca Salut les pizzaioli, je voudrais un
raviolo, senón bonjour les covergirls, je
désire des hotdogs.
Non obstante, boss, que remata en "s",
non engade outro no plural, o que provocará unha-lamentábel confusión con horion:
J'ai des bosses plein la tete ficará diferente
de j'ai un boss qui me prend la tete.
6) O acento circunflexo sobre i e u queda só para as conxugacións (il eüt tal/u
qu'if le fit) e como diacrítico dü e du, por
exemplo. Un mouvement de jeunes enten- .
derase sempre pois como .unha manifestación antes que como un réxime alfmentário particurarmente estricto. Os que terán que quitar o chapeu van ser os mu, os
piqures e os traitres.

7). Suprimiranse algunhas anomalias.
Logo 9e ter sido excepcións notórias, aimbécilité, o charriot, os persiffleurs, a tocade
e mesmo as ognons, volven ao _ r~go.
•

VoLVER AO REGO

U

n marrao morto por sobredose e un
home falescido acidentalmente pela
caída dunha pedra mentres, segundo o forense, practicaba a zoofília cunha
galiña, foron as notícias da semana. Para
os xornais galegas que confunden xornalismo con renovación tecnolóxica, o que é
tanto como confundir o automóvil cunha
viaxe, ese é o único recheo que se lles
ocurre para cubrir os buratos entre os
anúncibs e as esquelas.
.
O home que morreu non tivo tampouco
direito ao secreto profisional que adoitan a
exibir os forenses neutras circunstáncias
de meirande interese social.
Os xornais gl!iados1 segundo eles mes!TIOS, polo interese en darlle ao público o
que demanda, deberian dar a coñecer, por
. exemrlo, os nemes e os apelidos dos tres
vigueses proprietários de trescentos pisos
cada un. Esa información tamén teria· morbo para os leitores.
•·

