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c~da aluniªm'~o

A dotación orzamentária que ten cada aluno galega que estuda en centros públicos é a metade da que
recebe un escolar do resto do estado. A Xunta favorece aos centros privados subvencionando,
por exempfo, o ensino de preescolar en contra de senténcias do Tribunal S_
uperior. Ante esta situ~ción os
directores de BUP e- FP ameazan con dimitir~ posición que pode dar lugar á incoación dun expediente como
ocorreu coa dirección _do Manuel António, en cuxo apq~i9 vaise ·celebrar unha folga o próximo 20 de Marzo.
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TINO VIZ/ARQUl'/O

·Lópe~ Vei.ga:
O _conflit.o .
..· A maqueta de
provQcado
Palácios da ,
'A entrada na
polas vacas ·
urbanización . ·. CE.E to·¡ unha
pode destapar· de Vigo
obra mestra
un fraude no
dest~uida pala
,para p~char o
desídia ·
sanea mento
cam.iño á frota
gadeiro
m_unicipal
pesqueira' ·

Coa
remodelación
do Governo,
o PSOE.
dá, un
paso
.
ma1s cara o
euroliberalisnío ·

Sempre houbo. gado que ando~
ceibo polo monte. O desprezo ás
leis tradicionais ·polas que se
rexia a parróquia xunto coa desidia das autoridades e sobre todo
ás campañas de saneamento que
alguns aproveitaron para levar as
vacas ao monte por vez de sacrificalas, facendose así con verdairos rebaños que a falta de pasto
teñen que baixar buscalo as abas
dos montes.
(7)

Coa remodelación do Governo
español, 17 meses despois das
eleición_s, o PSOE segue o seu
deslizamento progresivo · cara o
euroliberalismo. Co novo Gabinete ministerial, Felipe González
pretende afro.ntar tres retos: a
entrada en vigor ·da Acta Unica
europea, o seu próprio relevo e
sentar as condicións necesárias
para un pacto cando· o PSOE
(5)
·perda a maioria attsoluta:

A maqueta que completaba o
Sendo director-xererite da Cooplan u,rbanístico de Vigo do ar- · perativa de Armadores do porto
quitecto galegó António Palacios . de Vigo, ~enrique César López.
xa é história. Da que debia ser
Veiga, tora o primerro coñecedor
es_trela singular da exposición
da pesca que escrebera sobre
que o próximo mes mostrará ·en,., as consecuéncias negativas do
·Vigo a obra do criador porriñés . Tratado de Adesión á CEE para
xa s6 qoedan, nun sotárrego muo ·sector. Agora, como conselleinicipal, alguns trozos destruidos,
ro de Pesca da Xunta viaxa
convirten en imposíbel calquer ·· Namíbia para preparar o camiño
·intento restaurador.
. a un acordo que salve a frota do
conxelado.
( 12-13)
' (17)
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Os directores dos centros ameazan con dimitir
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A dotación que recebe cada aluno galego é a metade
.da-que recebe un escolar do resto do estado
ALFONSO EIRÉ - FRANCISCO CARBALLO

AXunta recorta o orzamento para educacjón, o .que fai que a' dotación por aluno na Galiza sexa só a metade
da que lle corresponde a cada estudante baixo os auspícios do Ministério de Educación español.
Paralelamente estase, des9e a própria Administraci.ón autonómica, a tentar desprestixiar ao ensino público,
como acorre co famoso Bacharelato Internacional impartido no Rosalia_de Castro compostelán. \
· Os directores dos centros públicos ameazan ·con dimitir ante a falta de presuposto;
a_s suas protestas poden remat_
ar en expediente, como ocorreu
coa dirección do.centr.o vigués Manuel António.
r

Xa o colaremos por outro lado. · un diñeiro en ,contra do decreiado en duas senténcias xudiciais.
Este fo_i o argumento esgrimido
pola Consellaria de EdücaCión
Esta atltude espléndida conpara que pagasen a segunda
trasta coa tacañaria que man1partida da subvención ao prees~
festa nos orzamentos a mésma
colar privado na província de A
Consellaria cando se trata do enCoruña, ante a reticéncia dos · ·- sino público. O recorte orzamenfunciori~rios provinciais a librar , tário, du~has partidas que se vi-

ñari mostrando xa insuficientes,
leva á sitUé~ción de que. un estu-·
dante galega dun centro público
teña asign'ado tan só a metade
do diñéiro ca outto estudante cuxo centro dependa do Ministério
, de Educación, quer dicer, daquelas comunidades nas que. non

está transferida educación ás
autonomias.
O módulo por aluno no território MEC para BUP é de 12.400 e
de 24.725 pesetas para o FP. O
. Mini.stério de Educación e Ciéncia fai o seguiAte reparto: institutos de menos de 900 alunas, de

9 a10 millóns de pesetas; institutos de menos de 1.200 alunas,
de 1o a 11 millóns de pesetas ;
menos de 1.800 alunas, entre 14
e 16 millóns e entre 18 e 20 millóns para aos de máis de 1.800
alunes. A variante ven fixada pola antiguedade do centro e as

'DEFEºNSA DO ENSINO ·PUBLIC:o , DEFEN~A' ·oA IDENTIDADE.
·· As institucións de ensino oferecen dous
aspectos: ·ce/ntros de instru.c ión e
espácios educativos. Os doús ·están tan
interrelacionado& que non cabe esquecer ·
a mútua .imbricación.
Os axentes .educativos -non se ·reducen á
escala, cada dia menos; pero esta ten .
algo que dicer e, de feito, modula a
educación, de aí as batallas·.ao redor do
seu papel educativo e, airida que se
.
están a dar pasos para un,ha mellara real
do em~ino públiép, na rnaioria dos casos
non responde ·ás' necesidades e·aos
intereses de hoxe, concebidos desde
unha óptica galega e minimamente
progresista.
Desde a Administradón autonómica
estanse a tronchar os pasos dos que
traballan arreo por unha nova escola e
concretamente dentro do ensino público.
bous anos ·1evan ser incrementar nos

órzamentos autonómicos as partidas
. destinadas dota:cións dós centros.de
ensino, pésie a ter aumentado tantos
estes .como o número de alurios. A
comparanza/con outras' comunidades
mostra ás qlaras a p.olítica regresiva da .
Xunta neste aspecto: cada alune. gal.ego
recebe a metade de diñ'eiro que un que
estude no Territórió MEC. Os mesmos
dadós negativos para os escolinq.s da
nós.a nación evidéncianse se escollemos.
como modelo Cataluña ou Euskadi·.
Pero non fai falta <:omparación, abon~a
con visitar calquer departamento dos
. centros de BUP ou FP, para poder constatar as deficiéncias, alguns nen
sequerteñen.un dicionário Oli un atlas ,
pois o orzamento non dá para mercalo.
Outros institutos~ como o de
Pontedeum~. véranse abrigados a
pectlar por Jaita de díñeiro para poder

a

.posíbeis. Están tamén a ser impulsados
impartir as clases práticas, n~ste caso
outros centros privados de capital e ·
·
hostelaria.
intereses tecnqcráticos que disfarzan
Todos os programas de desenvolvimento
como ensino de calidade, métodos e
/
coinciden na necesidade de grandes
investimentos no ·ensino. Na Galiza este . opcións nada.favorábeis ás urxéncias e
é maioritariamef.lte público e-nel ~eberian . aos intereses deste país. ,t\.nte esta
situación é necesário a concienciación
· investirse.
.
.
social pará poder albiscar o que está en
Contrariamente, o deterioro do ensino
xogo nestes momentos. O descrédito co
. público é algo -patente desde que Fraga
que pretenden cobrir ao ensino público é ·
chegoú ao governo galega, como é
6 método usado para impoñe.r os
igualmente patente a protecctón ao
prinqípios da direita esclerotizad~. os
ensino privado ao que están a potenciar,
intereses dunha minoria social e dunha
mesmo saltándose se,nténcias xudiciais.
cultura alleante.
Non é esta aposta poio ensino privado
A defensa de grandes investimentos no
· algo carente de ideoloxia, detrás
ensino público é; nestes momentos, unha
escóndase un Opus Dei que controla
aposta pola própria identidade e por un · ·
todos os pastos claves da Consellaria de
desenvolvimento global da sociedade.
Educación, e que propugna un tipo de
'ensino elitista e neo-integrista, alleo aos
intereses da ·sociedade galega e contrário
ás nécesidades da povoación con menos
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Do.us anos sen aumentar
o orz~mento

Ubaldo Rueda, director do Instituto Rosal/a de Castro de Compostela

condicións climáticas.
O reparto na Galiza noi:i é modular senón que se realiza cos
seguintes critérios: o 30 por cento do orzamento repártese por
igual' a todos os centros; o 40
por cento segundo o número de
alunos; o 29 por~cento é proporcional á superfície e o 1 por cento distribúese tendo en canta
elementos como os climáticos .
Estes baremos lévanos a que
un instituto como o de Monelos
con 560 alunos receba 4 millóns
100 mil pesetas. Outro de 1.200,
como é o Alfredo Brañas de Carballo, puco máis de 6 millóns e
médio ou o Concepción Arenal
de Ferrol, de 1.669 alunos, ten
de orzamento 8 millóns 650 mil
pesetas, por citar exemplos ilustrativos.

A diferéncia cos centros do território MEC queqa patente, pero
ocorre o mesmo con Catalunya; .
que ten transferido .tamén as
competéndas de educación. Asi,
por' exemplo, un instituto de Hospitalet, con 800 alunes recebe 8
millóns de pesetas, mentres que
un da Galiza non chega aos 5
millóns.
Segundo puxeron de manifesto nunha reunión de directores
de centros de ensino médio, celebrad a a pasada semana, ria
maioria· dos centros van receber
este ano 2 millóns menos de pesetas que o ano anterior pois o
.orzamento global leva conxelado
hai dous anos, aumentando o
número de centros e de alunes".
Dos 50 centros presentes · na
reunión só o IESP de Cúrtis tivo
un aumento do 2,8 por cento.
A cativez do orzamento que
teñen os centros galegas de
BUP e FP fai que o 90 por cento
do consignado se gaste en mantimento, quedando só o outro 1O
por cento para gastos específicos do ensino.
Poderiamos citar diversos
exemplos de institutos para ilustrar as · caréncias e deficiéncias.
Tomaremos como un dos modelos o 1ESP de Sada que, dos 5
millóns e m·édio que ten de orzamento gasta 1 millóns 400 mil
pesetas en corrente eléctrica,
50ff mil pesetas en produtos de
limpeza e 500 mil pesetas, como
mínimo na limpeza dos grpndes
ventanais.
Para gastos directos relaciona-

HAi DOUS ANOS
QUE NON
AUMENTOU O
PRESUPOSTO PARA
O ENSINO MALIA A
CRIACIÓN DE
NOVOS CENTROS E
AO AUMENTO DO
ALUNADO
A rebelión dos directores

dos co _ensino quédanlles 350
mil pesetas que teñen que repartir entre 17 seminários, polo que
o orzamento por seminário e ano
é c:le 20 mil pesetas.
Pero hai institutos que ainda
teñen moita menor dotación por
seminário. Asi, o instituto de Redondela, con 4 mi11óns de pese-

Puxemos como exemplo ao
IESP de Sada pois foi neste ins.tituto no que comezou. a rebelión
dos directores. Ramón Martínez,
director deste centro. explica asi
a xénese da protesta: "por móito
que tentásemos estirar, o orzamento non daba para nada . .Comezamos as consultas na Consellaria de Educación pero non
deron froito. Recabamos axuda
neutras Consellarias, pero decli·naron axudarnos argumentando
que houbo en todas un recorte
· no apartado social".
O seguif1te paso a dar pola dirección de Sada foi porse en
PEPE CARREIRO
contante con outros centros de
tas de orzamento, ten unhas 10
BUP e FP para saber cal era a·
mil p~setas para cada un dos 14 . sua situa~ión. A comprobación
seminários~
levounos á certeza de que "era
Poderiamos seguir citando cuun mal da maioria"," ainda asi
tres casos, pero todos eles son · non estaban dispo~tos a que foidénticos,coincidindo en _Que só . se "consolo de tontos" e decidiresta o 1O por cento do orzaron convocar unha asamblea. me_nto para ~ctividades· académiA esta primeira reunión concocas . .
rreron 24 centros de toda Galiza, .

Existen 177 coléxios relixiosos, o 90°/o dos cales posuen convénio coa Administración

Varios grupos exteriores
están a implantar na Galiza coléXios de élite
A escala pública era a grande
esperanza nos anos setenta como institución promotora da democrácia. Inda que habia distintas posicións , escala pública como equivalente á estatal ou tamén a toda escala de xestión colectiva, o ensino con control social aparecia no horizonte como
unha solución a compensar a
educación autoritária de corenta
anos de franquismo. Nos oitenta,
as ilusións foron cainda unha
tras doutra. Estamos nuri intre
azaroso e a escala pública recebe ataques.
.
.A instrución pode recebers.e
en' distintos tipos de escola. A
educación deberia recebar da
escola un aporte decisivo. Só
unha escóla plural, enraizada no
entorno, crítica e liberadora educa para unha sociedade democrática . Neste senso non cabe
dúbida da superioridade da escala pública sobre a privada.
Concretamente na Galiza a
escala estatal é maioritáia. Se
non EXB a privada se acerca á
pública, na Média e na Universitária esta supera absolutamente
á privada. Que a pública avanzou tecnoloxicamente e mellorou
materialmente é visíbel. Pero este avance necesário .está paralisado. Unha proba é a m~r.ma
nos orzamentos dos institutos de
Bacherelato, a situación ruinosa
de moitos ·centros de EXB, a desatención ·de comedores, campos de deportes, pavillóns, etc. É
insuficiente a reciclaxe .do .profes orad o quen só longamente
atendida pode asumir o seu papel nun ensino adaptado ás novas tecnoloxias. Non se trata de
,cursos breves de qdaptac.ión;
compre refacer toda a estrutura

mental tanto a nível teconolóxico
como educativo.
Polo contrário, o ensino privado recebe impulso, atencións e
subvencións. Máis, incluso o non
sometido aos convénios está a
recebar envios de toda clase de
axudas e subvencións paralela9
para deportes, excursións, etc. E
sabido que grande parte do ensino privado está nas mans da
lgrexa. En 1979 esta rexentaba,
aparte dos seus próprios centros
de autoformación, 177 escalas
de EXB ou de Média: Delas; 92
estaban nas sete ciudades, 85
no no resto. Só entre A Coruña,
Vigo e Ourense sumaban 58 co- .
léxios nas cidades. Do total de
alunos, eran urbanos 63.946, e
do resto 23.495. Os coléxios da
lgrexa acollian daquela os xóvenes da burguesia alta e média.
Actualmente mantense a mesma
situación con poucas variantes.
O 90% de.ses centros asinaron o
convénio co Estado. Teñen, lago, .
a preescolar subvencionada pala
Xunta e a senténcia do Tribunal
Superior en contra _vai ser evitada para que tales coléxios canten coa subvención.
Nos setenta habia ha Gali·za
unha privada seglar escasa; en
casos moi concretos represemta-·
ba os intereses dunha burguesía
progresista e laica. Hoxe uo núX.L.DIAZ
mero importante dé cooperati'{as
Manifestación An~i-Lode e a prol do ensino privado celebrada en Madrid en 1984
de EXB · que significan uríha
Marcote e a arriba do SEK á ·cada língua galega e non aportan
aportación positiva. Mais as ca-:
eira e dos ."Sauces" a Campañó . . . causa real ás necesidades pedaracterísticas dps anos oitenta é a
góxicas que estamos a precisar.
Estes dous veñen de Madrid e
chegada e a ampliación dunha
apresentan modelos progresis.:.
Pero este fe11ómeno non é típiprivada ta:nto da ultradireita cotas· -un progresismo 'de metró- .co da província de Pontevedra.
mo de grupos exteriores de
Está extendido ás catre. Eh Lupole que aqui resulta. expoliaavanzado comportamento economicista e desarrolista. á vista . dor-; Todos este tres modelos· go, en Ourense e en Santiago sidan de lado á cultura do entorno, , tuouse na periféria urbana. Nun
está o medre de coléxios coñecie neutros lados traballaban con
procuran rebaixar a: cuota do uso
dos como "patibuiários'', v.g. ó

alunes internos e semipensionista. Queren asi .cobrir un espácio
que abandonaron os "relixiosos";
estes cerraron a maior parte dos
internados; os noves súmanse a
certas resic;tencias que servian á
Protección de menores para escolarizar a alunes conside.rados
difíceis.
Verdade é que a escala públi·ca non é capaz de resolve·r todos
os casos de escolarización da
sociedade. Péro é igual verdade
qüe ·a Administración quer unha
escol~ pública como .espácio para os que non poden pagar, nen
defenderse ante as ·esixéncias
. da competéncia actual. E esta
mesma Adminsitración surte de
meios á privada para que sirva
para os mais capacitados na "loita escolar;'. Asi é a Adm inistré!,ción a que corrompoe os mesmos cimentos da escala: dun lugar para a convivéncia, a colaba, ración · o diálogo, a escala convértese na palestra de competi'
ción.
Esta inversión da funcionalidade escolar é a máis grave amea~ :
· - za social que produce unha Administradóri modulando a lexislación que aparece con certos
aspectos de progresividade. ALode e a Loxse quedan deste
modo . aplicad§ls como defensa
das clases poderosas no máis
fiel seguiment0 das leis de en_sino quen existen no Estado desde Moyana (XIX), pasando pelas ,
da Ditadura de Primo de Rivera
. e as de Franco.
Malograriamos a existéncia se
non somos capaces ·de responder con contundénci_a a este refo
-da Administración na abriga dun_ha "aplicación socialmente iguali-.
taria das devanditas leis.
•
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poñéndose de manifesto a precariedade no que tiñan que de-·
senvolver o traballo educativo,
asi como o "agrávio comparativo
con outras comunidades", no
que Ramón Martínez calificª como de ·"nível do ensino férceiro. mundista":
O 22 de Febreiro voltouse ce- ·
labrar óutra asamblea á que xa
asistiron representé!ntes de 50
centros. Nesta reunión acordouse facer un cham·amento aos
Claustros- e Consellos para que
denunciasen o recorte orzamentário e as deficiéncias de material e persoal; solicitar unha Xuntá de Directores, a imédiata .reunión da Xunta· de Persoal e da
Mesa da Educación para pedir,
máis orzamento, asi como entrevistas co Presidente da Xunta ·e
do Parlamento e reunións cos di. versos grupos parlamentários.
De non arranxarse a situación,
os directores · reunidos propoñen
a dimisión dos s~us cargos o_u
non pagar os gastos de mantimento.
A esta proposta xa se levan
sumados máis de 70 centros.
1

Ocaso
do Manuel António
As actas dos difer.entes claustros
están redactadas de xeito simiiar
para facerlle chegar á Administración a "preocupación pala redución do orzamento" e tentando
"dar a coñecer á opinión pública
a redución orzamentá~ia no Ensino Médio e .as consecuéncias
. práticas na calidade do ensino".
Ao mesmo tempo PH~tenden
coordenarse con outros centros
de ensino as posíbeis medidas
para reclamar da Administración
Educativa a corrección da situación criada pola redución orza·
mentária".
Na maioria destes institutos tamén acordaron convocar o Consello Escolar para propoñérlle
que, como Orgao Cotexiado que
administra o centro, reclame da
Administración educativa uns orzamentos que garantan a suficiéncia financeira do instituto".
Outros oos pontos acordados
tamén· en vários institutos é pedir
aclaración á Administración Educativa sobre se os acordos antes
reseñados "sorí susceptíbeis de
sererí calificados como faltas
graves, tal e como sucedeu no
caso do Instituto Manuer António
de Vigo".
Neste instituto, acordos sernellantes foron motivo de sancións
por parte da AutoriOade Educativa. Na sua xénese tamén estaba
a dotación do centro.
Catro membros da dirección
deste centro foron suspendidos
provisoriamente das suas funcións coa retención do 25 por
cento do seu satário.
Os feítos .que· deron lugar a este exµediente e $anción acaeceron o 28 de Novembro de 1990,
cando o Consello Escotar deci. diu convocar un ha as·emblea na
que se acordou levar a cabo un
paro todos os Mércores do mes
de Decembro e persoarse no
despacho do xerente para manifestarlle o rexeitamente da co:munidade educativa ao reparto
das dependéncias entre o IESP
e o CRD ,no ,que se desdobraba
o ·antigo centro de Ensinanzas
· Integradas, producíndose confli- .
tividades entre os· dous centros
novas motivada pala falta de interese· da Delegación Provincial
e -do pr_óprio Xerente do CAD para propiciar un acordo.
Como se pode comprobar, a
actual administración educativa,
en mans do Opus Dei, non gost~
nada qas protestas, cortando polo san.
Para· conseguir a suspensión

o primeiro conflito xurdiu

can-

MAIS DE 70
do a ConseHaria de ·Educac"ión
se negou .a apadriñar a petición
DIRECTORES
de que se ·inclu.ise o galega no
programa deste bacharelato, poAMEAZAN CON
lo qu~ a petición a- van tramitar
DIMITIR, A POSTURA os próprios profesores do centro,
tendo moitas menos posibilidaDOS CLAUSTROS ·
des de prosperar ante as instánPODE DAR LUGAR A cias suízas:
EXPEDIENTES
Os profesores interinos
·COMO O ASERTO
A racanarla orzamentária da AdNO"MANUEL
ministración ·orixina tamén o con~ . flito cos Profesores Interinos,
. ANTONIO'·'
- - -- - - - - - - ' - - --

deste expediente, xa acordado
ca Conselleiro o dia 8 de Febreiro, voltándose logo atrás; os diversos sindicatos teñeh convocada unha taiga .en todo o ensino
n.on uni.versitárió para o dia 20
de Marzo.

o Bacharelato
Internacional

pois o interese en mantelos nesta
situación leva a que. bloqueen as
oposicións, a non sacar prazas e
a non buscar unha via de aceso
axeitada ao funcionariado para
estes provisórios. Oeste xeito
aforran cartas· a costa da precariedade_laboral ·e da conseguinte
merma na calidade do ensino.
As protestas que se producen
agora por parte dos profesores
interinos veñen dadas polo novo
sistema de aceso ªºfuncionariado, modificándose o sistema de
oposición ao pór en marcha a
LOGSE. As protestas veñen· dadas sobretodo pela instauración
dunha proba-exame eliminatória.
Sindicatos e interinos reivindican
a desaparición do carácter eliminatório desta proba e que. se teña máis en canta ·a experiéncia
. docente, ainda que o baremo
que se lle dé
tempo de docéncia enfrenta aos próprios interinos, segundo os anos que leven dando clases.
.X. L. Seixo, mernbro da Dirección Nacional da UTEG-INTG,
denúncia a_falta de diálogo por"
parte da Administración para .
resolver o problema do. aceso
dos profesor~s ao funcionariado, _·
poñendo como exemplo o acorde acadadó en EXB cando era
conselleiro Vázquez Portome(le,
cando se primou a experiéncia
dos docentes, supríndose a interinidade con vacantes en expectativa e non ·bloqueando as oposicións como acorre na actualidade cos injerinos.

1ntimamente ·relacionado ca recorte orzamentário e cos intentos·
de deteriorar o ensino público'
para favorecer o ensino privado,
está a de'saparición do Bacharelato Internacional que está a impartir o Instituto Rosalia de Cas. ·
tro de Compostela.
A Consellaria de Educación .
négase a financialo polo que, segundo o director do Rosalia ~e
Castro, Ubaldo Rueda, desaparecerá para o p.róximo curso .
Ubaldo Rueda afirma que o intento de liquidar o Bacharelato
Internacional "é un detalle entre
mÓitos na campaña de ácoso ao
instituto desatada desde a Con:- .
sellaría._Unha campaña de des- .
prestíxio, na que se podé inserir
faifa de persoal e de ~otacións
e os buJos postas a circular pala
cidade".
, Esta campaña viria dada se, gundo o director do Rosalja de
Castro para favorecer ao ensino
privado "non suportando que
deste instituto se fixe.se unha
aposta decidida polo ensino pú- ·
blico .de calidade". Rueda pede_ Desfeita do ensino · ·
unha "r.e acción das forzas so- ·público
ciais contra o acoso ao ensino
público e singularmente ao naso
Entre os diversos feitos que leinstituto, senón non ternos nada
van a afirmar a profesores e sinque facer e irnos sair (jerrota- .· di catos· •rque se· está a producir
dos". O Instituto Rosalia de Casunha desfeita no ensino público",
tro funcionou nestes últimos
está o anúncio r"ealizado polo
anos como un buque insígnia do
Delegado de Educación da Coruensino público, acadando unha . ña ces directores dos centros de
calidade de ensino recoñecida
EXB, ao afirmar que deberían
por todos os estamentos, até o
pór en marcha para o próximo
ponto de que moitas famílias de
cruso o primeiro ciclo da LOGSE
posíbeis mancfan a9s seus tillos · (nenas de 3 a 6 anos), pero que
a este centro e nO'n a coléxios
a Administración autonómica se
privados.
·
ia "'desentender da cuestión",
O Bacharelato Internacional
non proporcionando novas
naceu baixo o patroGínio da
meios.
Unesco, xurdindo como entidade
X. L. Seixo afirma que .con esta
privada, e senda adoptado polos
postura "de non dotar aós cencentros de pago máis prestixiotros de persoal auxiliar para o
sos do Estado español.
coidado dos meniños, o que esNaceu na época en ql!e era
tán é pretendendo que ·haxa 1.:1n
Conselleiro de Educación Vázrechazo a esta ensinanza por
quez Portomeñe, etapa da que
parte do persoal docente, que se .
afirma Ubaldo Rueda "era rnoi divería abrigado a realizar tarefas
ferente de talante en relación á
que non lle son próprias".
de agora·:.
Deste xeito iríase aceitando na
·prática o preescolar privado, o
mesm·o ao que están a subvencionar, mália as senténcias en
SUPRESIÓN DO -.
contra.
·
Un .ensiño privado que, como
·sACHARELATO
denúncia Ramón Martínez está a
INTERNACIONAL
recebar cartas sen nengun tipo
· de control, auténticas millonaFORMA PARTE
das, cando o ensino· público ten
múltiples·deficiéncias". ·
· DUNHA CAMPAÑA
A comi$ión de seguimento das
DE DESPRESTÍXIO
subvencións ao ensino privado
nunca se xuntou.
CONTRA O
. Como afirma Ubaldo Rueaa "o .
"ROSAUADE
que pretenden é facer do ensin_
o
público un aparcamento de rapaCASTRÓ"
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Felip'e G.onzález apo~tou po.r un Governo tecr:iicamente coesionado

.

.

O·PSOE (tá un paso máis cara o euroliberalismo•ALFONSO EIRE

Coa remodelación do
Governo español, 17
meses despois das
eleicións, o PSOE segue o
seu deslizamento
progresivo cara o
euroliberalismo. Co novo
Gabinete ministerial, o
sexto desde que en
Decembro de 1982
acedera á presidéncia,
Felipe González pretende
afrontar tres retos: a ·
~ntrada en vigor da Acta
Unica europea, o seu
próprio relevo e sentar as
condicións necesárias
para un pacto cando o
PSOE perda a maioria
absoluta. Prometera unha
equipa renovada e forte,
pero só foi capaz de
apresentar a uns ministros
tecrncamente
coesionados.

Governo nomeado en Xullo de 1988. Abaixo Carlos Solchaga, perdedor no último Co~greso do PSOE e gañador desta crise do governo.

Felipe González decidiu mudar
a alguns dos interpretes da sua
política, máis por esixéncia do libreto de técnica estadista que
por própria convicción. Só asi se
explica que tardara 17 meses en
realizar unha remodelación técnica do grupo ministerial. Porque
Felipe González decidiu seguir
coa mesma partitura para realizar a sua política. O único retoque foi para adaptar o a/legro a
un a/legro vivace cara o liberalismo europeista na marcha titulada Barras e Estre/as.
Escolleu así persoas con boas
currfculas técnico-académicas,
interesado máis en que seguiran
o ritmo da sua batuta que na bri-·
llantez de solistas.
A José Borrell, un catalán, até
de agora Secretário de Estado
de Facenda, púxoo ao frente dun
!Juperministério no que englobou
o novo titular de Administracións
as responsabilidades de TransPúblicas. Até agora era Delegaportes e Comunicacións, Obras
do do Governo no País Basco.
Públicas e Urbanismo. Pouco
A Tomás de la Quadra-Salceimportou que desafinara no cado repéscano, como Ministro de
tastrazo, até verse obligado en
Xustiza, desde o seu pasto de
mudar o seu r~xisto, ou que anpresidente do Consello de Estates aferrollara aos contribuintes
do, pasto aoque acedeu despois .
e ~gora teña que loitar para po- ·de abandonar a carteira de Ad- .
der gastar máis. O seu instru·
ministración Territorial.
mento cámbia totalmente, de rePedro Solbes Mira, será un
cádador d.e. imposto pasa a dirixir
dos ministros cos que máis terán
a carteira máis investidora.
que loitar os galegas: ocupará o
Julián García Valverde, até o · Ministério de agricultura.- Este
de agora presidente de Renfe,
alicantino formou ·parte dos· ·nepasa a ser o titular de Sanidade, ,' gociadores do tratado dé ade'un departamento para o que o
sión a CE E e até o d~ agora era
Presidente González se~pre . secretário de Estado para as Cobusca un xestor que, lago, en
mu nidadee Europeas e, afirman,
aras desa boa xestión, recorta .bon coñecedor dos mecanismos
as prestacións para os u~y_ários. · comunitários. El será o encarreGali.za ten unha mostra do
gado de negociar . os aspectos .
quetacer deste no.ve;> ministro: a
máis importantes da entrada en
supresión de trens porque non . vigor da Acta- Unica. F. GonzáJez
eran rendábeis.
'
viuse abrigado a cesar riesteó seu antecesor no cargo, a· cargo ao seu amigo Carlos Ro·outro Júlián, neste caso García
mero, imposibilitado pan:;\ negoVargas, terá que xestionar agora
ciar, entre outras causas pola
o departame.nto de Defensa.
sua taima aos avións o que difi- ·
Juan Manuel Eguiagaray, ser~ ...cultaba os seus desprazamen-

tos, se no!"! quería verse privado
nos na _Guerra do Golfo que, seica, gañamos sen "antes ter partida maioria dos votos do rural. As
cipado", rachando asi a ''tradicio- ,
manifestacións do sector nestes
últimos anos fóron d.as ·sobran:.. · nal neutralidade" tan~as veces _·
loubada.
ceiras das últimas décadas.
. Jordi Solé Tara, supre en . CulEl. será a imaxe do que non foi
Guerra, pero sen definir ainda totura ao seu compañeirQ.de catalmente a sua función que non
miño cara o amparo da rosa,
Jorge Semprún, ·seguindo a técsexa outra que a principal: servir
de ponte· para unhá negociación
nica de Felipe González de insca Miquel Roca se o PSOE pertalar a un culto, procedente da
esquerda, naturalmente reciQla- -de a maioria.
do, nun departamento no que se
Seria tamén unha persoa ben
permite actuar de solista. Será a ~vista polos poderes españoles e,
cara do réxime felipista, xunto
famén, polos multinacionais, no
con Matilde Fernández e Rosa
caso de .que Felipe González se
Conde, que continuan a dar. o
cansase ou se vise abrigado a
·toque_feminino.
·
abandonar. Despois das manifestación do 14-D era o récambio que tiña o Presidente e faSolchaga, subdirector ·
mén foi el, desde o abandono de
da orquestra
Alfonso Guerra, o d.epositário
para temas económicos·
das cuítas de Felipe para confeccionar o ~eu .sexto Gabinete.
Carlos Solchaga, o gran perde. (
dor no .último congreso do PSOE, , Cesou aos solistas
vai ser o que dirixa os departamentos ecoñómicos. Felipe GonComo todo o mundo pedía un
zález sempre apostou pala sua
cárnbio de Governo e, o. próprio
política neo-liberal e, agora, Solpresidente prometéraO' para des- chag·a vai. ter perta a homes da
pois das eleicións, vai . face·r 17
sua confianza en carteiras como · meses, F. González tiña que cea Borrell, Solbes, . Valverde ou
sar a alguns ministros. Como
Aranza9i. Non conseguiu a vicenon estaba disposto a facer unpresid~ncia. González non quixo
ha remodelación '.'política" (está
. romper o equilíbrio interno nen
fachendoso de afir.mar sempre
tampouco ter que coordenar a
que a políti~a a marca el, polo
dou~ .vicepresidentes.
tanto non vai afirmar que a muQuen se viu empurrado a·vice- . da) tentou de unificar os critérios
presidéncia foi Narcís, Serra. Teitécnicos.
maba con conse.guir Exteriores,
Para
isto
decidiu
prescindir
pero Ordóñez está máis apega.,
pi.Jderan retardp a cade!ra ministerial, que un- · dos ministros-que
1
dar ·a ritmo ·vivace cara o neoliha. mincha ~· peneda; arelaba Fabe ral ismo, máis que por
cenda pero Solchaga non dimitiu
desgana,
pala- seu costur'ne de
ao poder nomear a sua equipa
interpr.etar, ·durante moitos anos,
das carteiras económicas.
Serra reunía para González a . a Internacional.
áuer dicer, aqueles que pocondicións de discreto, pois case ·
dían talar con voz própria polos
nunca se pronunciou sobre naseus longos anos de militánci.a
da, de non rachar o equilíbrio inpartidária.
terno, de levar boa parte do peso
Joaquín Almúnia e Enrique
·na entrad~ da OTAN· e en meter-

Múgica son os casos máis significativos aos que máis lles custou aceitar o seu .relevo.
Oütro dos cesados, Barrionuevo, queda agora ao pairo, despois de tela na cámara de descom presión do Ministério de
Transportes; terá que enfrentarse aos xuízos pola trama dos
GAL e responde.r directamente
ás acusacións, ao perder o afo.ramento ministerial.
·
A Jorge Semprún non o salvaron nen as suas de'claracións
histriónicas.· sobre a Guerra do
Golfo. DéranHe o pap~I de solista
pero desafinou constantemente
· ao descoñecer tanto 'a partitura
como a realidade dun: auditório
que el tiña contemplado desde a
lonxania do seu exílio doutado
-parisien. Por se fose pouco _
o
seu cese Felipe González esixiulle que se quedase a vivar en
.España.
As especulacións céntranse
agora én cal vai ser o papel do .
partido, Pero non vai haber moitas situación.s novas. Felipe
González vai seguir coa ·SUa batuta dirixindo a política mentres
que o aparato sociali~ta seguirá
a arrecadar votos ainda que sexa corréndose cada vez máis á
direita. .

e

Nada vai mudar mentres no
CIS non · se encenda a luz vermella que indica que o PSOE
pode perder a maioria absoluta.
.Daquela Felipe González tentará
marcharse con paso cqnsino, comezarán as liar.tas por substituílo
e os. debates para adecuar a política partidária. Hab.erá qu'en
tente reusar a -roulotte para a esquerda para recuperar credibilidade. Até daquela o cachete coa
rosa seguirá a deslizarse, máis e
máis, cara, o euroliberalismo. Esta remodelación do governo é un
cámbio de marcha p·ara aumentar a veloCidade. ·
•
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eCoriflito polos ruidos no
. Carballi ño. Tal e como era

É considerado
com·
o escaso e falto de contido real
.
.
.

previsíQel, o cónflito dos ruido~.
vive nestes. intre• a antesala dun
· enfrontamento aberto, ante a
neglixéncia do grupo de governo
do Carballiño, .que conseguiu
enfrontar as partes implicadas e.
manterse totalmente á marxe. O
penúltimo episódio deste longo
• XES_u;- L. TÉMEZ/O BIERZO
\.
.
•
conflito, escrebeu-se a última fin
de semana, ao clausurar un loDespois de máis de dez
ca I o concello, informa X.R.
anos de peticións e coa
Castro.
.
· auséncia dos
Con anterioridade, e tras as
. medicións efectuadas, que n'on
representantes socialistas,
parecen convencer a ninguén e
o pleno das Cortes de
que lle co~taron as arcas muniCastilla-León aprobou o
cipais 640.000 pesetas; seis lopri mei ro estatuto
cais foran advertidos da necesicomarcalizador que-entra
dade de escollar entre a instalación dun !imitador de ruidos ou
'en vigor no Estado. Os
ven acometer unha reforma do ·
cidadáns da bisb'arra do
local para insonorizalo. O prazo
Bierzo vian así, en certa
dado no escrito do concello, era
. forma, recoñeci.d a a sua
de dez dias, pero foi superada
diferéncia, o seu pasado e
con creces. Cando ninguén o
creia, e cunha inusitada rapidez,
a sua história própria.
Arximiro Marnotes, redacta un
decreto clausurando o "Pub
A primeira impresión era non
Quadros" e ordena executar a
obstante rexeitada por tos:los
arde a mesma noite. Persoal da
· aqueles non pertencentes á coapolicía local, persónase no lugar,
lición governante n·a comunidade.
e cumple o estipulado, sen que
a1,1tónoma (PP-CDS) que coincininguén rdos presentes, interceden en sinalar o texto aj!>robado
da ou provoque algunha caste
como "escaso", "falto de contido
de altercados. Pero unha vez
real", "pouco democrático" ou
abandonado o lugar polos axen"m1ancomunidade de. municípios
que nunca poderá funcionar de
tes, 6 sector da hostelería pecha
xeito adecuado'!. A posta en mar- .
filas en torno ao local afectado,
cha real qued~rá retrasada .ao
e producese unha sonora "claque decida o governo sainte das
xonada" nocturna, que remata
eleicións do próximo 26 de Maio.
perta das catro da mañán. AdeA bisbarra do Bierzo; segundo
"uns órgaos de goberno autentimento da Lei.
· Segundo recoñ.ece a exposimáís, a veciña denunciante, é
recoJle o texto aprobaqo polos
Coincidindo coa proclamación
camente .representativos e deción de motivos da Lei aprobada, . deputados rexionais, terá comobxecto de innumerábeis insulda Lei da Comarca do Bierzo cemocráticos".
"a concorréncia dunhas caractetos e considerada culpábel do
peténcias nos seguintes eidos:
lebrouse en Ponferrada o conNas críticas negativas téñeñse
rísticas xeográficas, sociais, his"affaire".
greso oonstituin.te da primeira
ordenación do território e l..ffbaestendido outras organii:acións
tóricas e económicas que a sinAo día seguinte, convócase
n i sm o, sanidade, servizos
como o Partido do Bierzo, grupo ·
formación de esquerdas da zogularizan de calquer outro territóunha manifestación para as dosociais, turismo e tradicións pona, Izquierda Berciana, que invi- · de centro-direita que rexeita todo
rio da ·comunidade autonoma".- pulars, artesanía, agricultura, gace da noite, á que ásisten preto
tau a participar nas sesións ao
aquilo que non sexa a criación
En princípio serán.37 os municíde trescentas persoas, a maior
daria e montes, minaría, feiras e . PSG-EG. Nunha das suas prid1,mha provínCia na que se inpios que se recoñecen como. in- . mercados comarcais, en.erxia e
parte delas, "usuários" do local e
meiras declaracións, IB móstracluan as bisbarras de Valdeorras
tegrantes do Bierzo, aínda que · · produciqn índustrial. Pero para
compañeiros de grémio.
•
se a favor da tramitación dun ese Laciana; e a Mesa a Defensa
se deixa a porta aberta para no- · chegar a iso terá que. ser a prótatuto específico pára O Bierzo e
do Galega, que rexeita o feito de
vas integracións unha vez pasapria Junta ·de Castilla-León, a
defende que "o Estatuto de Co• Bouzas quer seguir xunque non se faga rylención algundos catre ano. Os concellos esDeputación provincial de León e
marcalización debe ser a base
to ao mar. A oposición veciñal
ha á língua da zona e a súa protarán representapos de forma · incluso os próprios municípios os
dunha · bisbarra entendida nun
tección. O proxecto, xa realidade Bauzas (Vigo) quere conserproporcional por. un total de 51
que deleguen · as suas campesenso político, cun verdadeiro
de, non ten convencido nen tan
var a sua condición de vila marimembros do chamado Pleno Co- . téncias na recén nada comarca.
governo comarcal e con compesequer a aqueles que en Vallañeira que o alcalde de Vigo Mamarcal, o que xa ten erguido as
O conflito de intereses entre as -téncias que permitan a dotación
dolid votaron a favor pero que no
nuel Soto, o governador civil de
primeiras polémicas entre os
diversas instáneias vai dificultar
de infraestruturas; ben e servi- _Bierzo agardaban outras expecPontevedra Xurxo Parada (exgrupos políticos da zona.
zos" áo tempo ·qué reinvindican
tativas. , ·
•
en grande media ~ desenvolvímariño profisional) e a presidenta da Xunta do Porto, Elena Espinosa lle queren tirar mediante
o racheo que gañará ao mar
REFORMA DA LEI ELEITORAL
máis de meio millón de metros
cadrados. O veciños de Bauzas
din que foi o mar parte fundamental da sua história, e que
non comprenden como con promesas ·electorais de campos de
fútbol e proxectos semellantes
. M. VEl(iA
se pode poñer tanta terra por
meio entre eles e o mar. A deEstá a piques de se aprobar no Senado a remercantilización rompe. o princípio da igoalesenciais· do carácter secreto do voto e este,
núncia por delito ecolóxico vai
forma introducida na Lei de Réxinie Eleitoral.
dade, beneficiando aos máis poderosos ecoá sua vez, unha das eséncias do sufráxio
adiante, e no entanto o governaUnha das razóns da modificación ven dada
nomicarilente e oferecendo a posibilidade de
universal. Os q~e- non teñen perxuício por
dor Parada envia gard¡:¡s para
p_ola necesidade de respaldar' xuridicamente
que o seu v.oto sexa coñecido en nada se
presionar directamerile ao eleitorado, mecaa convocatória eleitoral do 26 de Maio. Unha
nismo que serve de soporte, como$ ben sa-_ ven perxudicadós, mentres que os casos de . reprimir aos veciños que non
queren permitir o latrocínio do
.interpretación estricta do até agora lexislado
bido, ao caciquismo.
·
v9to condicionado; mesmo os de aqueles
seu mar.
•
non permitiría a celebración dos cómícios loque chegan ao coléxio co sobre no peto, re·cais ate meados de Xullo.
sultan protexidos na sua liberdade.
•Atentado urbanístico en
Alén deste cámbio, 'º debate parlamentário
O esquecemento desta norma imprescidicentrouse tamén neutros temas: a subvenbel é tan absoluto que na actualidade moitos , ·verín. Centro Cultural de Verin
estase a facer adosado á Casa
ción, a todos os partidos con grupo parlaeleitorais nen eon cabina coñtan,
USO DA CABINA E UNHA coléxios
mentárJo, do envio 9e papeletas aos ci:dasen que 'os ·que enchen a boca coa palabra~ da Cultura, edifício de finais do
dáns; a obrigatoriedade de util i.zar a cabina
DAS GARANTIAS ESENCIAIS democrácia o dia do" voto, se preocupen des- século XIX e peza arquitectóniGa
fundamental na vila. De levarse
antes de emitir o voto (pmpos[a dio Parnl1ido
ta ilegalidade flagrante e máis decisiva do
DO CARACTER SECRETO
Popular), etc,
·
.' ·
~ cabo a construción proxectaque parece. Significativa é a sospeita que xa
da, o edifíco neoclásico ficaria
A maioria parlamentária impediu a apmoopesa sobre quen a usa: porque se escondeE
ESTE,
'Á.
SUA
DO
VOTO.
ción destas reformas, pero o debate en si 1é
gravemente afectado na sua esrá?, parecen perguntarse os demais cidaVEZ, UNHA DAS ESENCIAS
importante. As normas que regulan o ti111g adáns cando alguén acude a ela, de tan dete- - tética orixinal, pois o pátio e xardo· eleitoral son peza disposta para frear ou
díns constituien unha mesma
riorada-que está tal práctica.
.
DO SUFRÁXIO UNIVERSAL
profundizar a democrácia.
unidade arquitectónica. seria ta- ·
Asumir a democrácia con todas as suas
A faculdade outorgada ao~ partidos para a
mén a·_culminación. dun proceso
canseGuéndas foi pedra de toque utilizada
impresión de papeletas é, ·de por si, anómade qeterioro. urbanísticq, xa basDo mesmo modo; chama atención que a
para_tragyer ao rego a sectores radicais antila. Na maioria de paises do mundo é un de:.
obligatoriedade de utllizar a cabina, como sutante avanzado a causa da incúsistema. E hora de' invertir os termos e de rereito reservado ao Estado, do mesmo modo
cede nais dema~s paises europeos, está no
ria de sucesivos governos municlamar o· ensanchamento da democracia en
·que este se arroga a exclusiva sobre a imEstado 1esp1aFio:ll absolutamente esquecida.
todas as suas.-vertentes, incluTdas obviamen- · cipáis.
presión de papel rnoeda ou sobre·calquer ouPar:adóxico res11.Jllta que sexa o Partido Pote as legais, frente a· un réxime de' democráPolo demais, as obras, xa initro mecanismo considerado central para o
pular quen l!embra este requisito. _
ciadas, carecen dos requisitos
cia restrinxida, a medida e comeniéncia lexitifuncionamento das institucións e do pais. A
O uso da cabina é unha d~~ garantias . ma~ora de ~erta ~la~e p~lítica. . . . . . ... . ~ . . _esixidos pola lexislación.
•

A . bisbarra do. BierzoxaJen o seu próprio Estatuto
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.· QUSO DOS MONTfS
Tiros polos-prados no Valadouro

• Baker contra a OLP. Me.ntres no. interior do lrak prosegue
a ofensiva dos Estados Unidos
para· esna~uizar o governo de
Sadam Hussein, o secretário de
Estado de Bush, James Baker,
viaxa da man de Israel aos terri~
tórios ocupados ·P?ra falar do
cumprimento das resolucións
Xeral de Lugo. Ao fin, parlame.n- . das Nacións Unidas que eonde• HERNÁN NAVAlJvlVEIRO
nan ·ao governo de Tel Aviv a
tários ·do PSOE anúncian a voz
devolver aos palestinianos o que
A carón das terras onde
·en p'rensa que esixirán solúé seu. Para Baker, .. a Orgaizacións a Beccaría perante a pasiresistira o Marechal Pardo
ción para a Liberación de Palesvidade
da
sua
Consellaria,
esde Cela no Val do Ouro, na
quecendo que isto é un conflito . tina (OLP) non serve·como interMariña interior, ao Norte,
locutor. Pala contra, o governo
anunciado, desde antes mesmo
fíxose ao CJlbo o .sangue.
Bush atribue á OLP desee ata.:
de que o pasado Setembro co.:.
ques a Israel pasando pola posMortos, polq de agora,
r:nezasen os incidentes sérios, e
ta en pé da lntffada até o apoio
que a administración Laxe pudo
nada máis que bestas
principal no marco árabe a Sater actuado en previsión dos mabravas de propriedade
dam Hussein. Baker pediu aos
-les maiores, enormes de agora.
anónima. Pero hai xa
palestinos cos que mantivo unha ·
Este último fin de semana, ·o Go.:
mullees nos sanatórios e
conversa formal que continuavernador Civil de Lugo, a fin de
unha casa tiroteada. Como'
evitar "alteraciones del orden pú- · sen o seu camiño sen a OLP.
Faisal Husseini retrucoulle que
blico", xunta ao alcalde de Feno máis tradicional
unha mesa de negociacións seri
rreirá,
aos
responsábeis
.provinwestern.
a OLP non repre.sentaria a nin, ciais de Agricultura e á Garda .Ciguén. En meios palest.inianos
vil: hai que intensificar a vixiánTodo estaba anunciado, pero as
cia en Budian. Para que? Para ·. considérase que-a fór.mula apliautoridades, nen locais nen aucada por Baker para bloquear a
que ce.sen os tiros e os apaleatonómicas, quixeron nunca intermentos? Ben. Pero mentres as
próm~tida conferéncia sobre o
vir preventivamente. A finais de
problema árabe-israelí (léase de
autoridade se reunian-, unha maSetembro do ano pasado, a prePalestina) é precisamente pronada de vacas bravas de dono
séncia de reses de estabulación
oculto destrozaba unha horta reclamar a sua vontade de diálogo
libre en pastos viciñais da parrócén plantada. As apreixadas, a
e meiación para apagar despois
quia de Budián (Ferredira do Vasubasta en quince dias se nena luz cda vez que a OLP se deladouro) fíxose ostensíbel. Até
guén se · chama a elas. Un rebruza pala porta.
•
daquela, as invasións er_an ocaquiem, un lamentatio, o das ausiona is, e os danos causados
i oridades, desafinc~do e atacado
• Represión crecente conpala vacas bravas, de escasa
a contra-tempo.
tra os ·árabes As autoridades ·
consideración . Agora o gado selvaxe era moito ; nos prados , As reses sempre andaron libres pols montes gal&gos. O problema· xurde cando lsto é a crónica subxectiva e sin- de Berlín aumentan a represión
·
·
medra desproporcionadamente a cabana.
tética dunha morte anuncíada.
contra os árabes. No- último
unha desfeita. Ao abeiro da lei
individualmente, que pretenden
tenta expulsar dos seus pastos .Morte só de bestas, ·polo de agovixente, a Leí de Gado Mostrenmes, a policia ten rexistado mais
invadir con impunidade as prounhas outras vacas bravas, dous . ra, polas escopetas indignadas
co de 1905 (!), os habitantes -de
de noventa pisos de árabes resipriedades dos viciños para alicoñecidos gadeiros da párroquia
dalguns viciños que ven como
Budlán procederon á captura
dentes na cidade. Nove persoas
de.. cote e desde hai tempo aque.:
mentar o seu gado mostrenco.
de Rua, do Qoncello limítrofe de
das reses incursoras; a pé , claro,
foron detinas e ameazadas de
Cervo, apreséntanse nó monte
las lles · destragan as terras. Ene-sen lazo: isto, dicimos, é a Gaexpulsión. Desde o 11 de Feliza comunitária, e non un Fart
A non intervención das conducindó un tractor e máis , tanto agardan autorización legal breiro, milleiros de residentes
West decimonónico como pareautoridades ·
unha moto e, ao berro de '.'Irnos. para abatelas, cai algunha vaca
árabes recibiron cartas dos seus ·
cen crer os enviados especiais
matar a todos os de Budian", va-· brava en pastos de Ferreir8: do
concellos nas que se lles proibia
Os viciños fux iron. As autorid~- ·rean ás mulleres. Os agresores
das cadeas de televisión , mesValadouro. Tamén en Mondoñetoda actividade, manifestación
mo dalgunhas privadas, que ago- - des seguen sen intervir. Os vicichámanse Xos$ Fraga Fraga e
do. Non moito máis lonxe, en
ou intervención que puidese ter
ños anúncian que se ,manifestara se aprestan a dar canta dun
Xosé Fraga López, pai e filio.
.Meira, anúnciase un conflito seun. senso politice. As autoridarán perante a administració-n auconflito anunciado cen tempo.
Unha das mulleres feridas, ·pemellante: "Pero· isto non é o Vades proíbenlles ta!llén viaxa_r
tonómica. Pasan as horas. CanEn Outubro , unha arde xudicial
rante a gravidade das lesións,
ladou ro", afirman, pacíficos ai'nsen permiso e obríganos a se
do on grupo de sete mulleres inhoubo ·ser trasladada ao Hospital _da, os viciños. A ver.
manda ceibar o gado capturado
• - presentar duas veces por semalago do seu saneamento. Precina nas comi$arias, baixo· ameasamente, o temor dos viciños fezas de seren expulsos das RFA.
rreiráns, un dos seus temores, é
A nova lei de extranxeria alemá
par~óqura
que estas bestas anónimas po~ obriga a todos os funcionários
dan estar enfermas e contaxiar
do Estado (incluso a mestres de
ás da sua propriedade que pasescalas públicas, .médicos, adtan en terra lexítima.
ministrativos etc.) a denunciar
En Decembro , prodúcese o
calquera acto dun estranxeiro
apreixamento de máis de vinte
que lles poida chamar a atencabalas .
monfe para que criase. De
Na Galiza sempre houbo gado
pacidade dos montes para alción.
•
Hai un mes, os pastos de Budián
que andou ceibe polo monte.
acordo con certos matadeiros e
bergar o gado.
son asulagados por gran cantiGado que nunca soubo de límiAinda que sempre houbo alveterinários falsificábase a do• Os xuices danlle a razón
dade de animais selvaxes, posites nen de propriedades , qúe
gun rico que tivo un verdadeiro
cu me ntaci ón e o prdprietário
ao Obradoiro CAB. exclubemente mercados clandestinapacia nas regatas, nas encalrebaño de vacas ou polt(os, . o
podia cobrar a subvención
sión do Clube de- Baloncesto
mente lonxe da zona para seren
como se a vaca fose marta en
madas, nos cúmios ou nas
certo é que, até que se ·puxo de
Obra.do!ro de Compostela da
utilizados, asi, de má fe. Gadeiabas, segundo de onde viñer o
moda a gadaria extensiva co
realidade.
.
Liga na9ional de Primejra Divi~
ros da comarca sorí seriamente
ar, houbese neve, ou como fose
Só hai que mirarlle as orellas
aumento do prezo da carne, os
sióri por parte da Federación Es- .
·acusados de dirixir a operación.
o ano de seco ou de xeada.
a moito deste gado, as súas
nasos montes non se viron sopañola de Baloncesto, re'alizouTodo indica que estes non teñen
- chapas, ou a falta delas, para
Este gado sempre fixo algunha
breexplotados.
.se sen causa xusta, segundo
onde alimentar o gado e non refalcatruada nas propriedades
comprobar esta realidade.
Houbo quen aproveitou esta
unha senténcia do xulgado- núparan en introducilo delitivamenprivadas e, as mesmas leis, a
situación para facerse cunh_a
. Moitos dos ·montes galegas
mero.14 de Madrid.
te en propriedades alleas. E deconsuetudinária e a escrita,
auténtica cabana vacuna ou
acochan un tral.jde áo saneaSegundo a citada senténcia,
sátase a violéncia. Na última secontemplaron estes feítos sem- . equ,ina, noh reparando máis ca
mento gadeiro moi superior
ao non ser posíbel o reingreso da ·
. mana, hojnes e mulleres que
pre.
, .
no seu próprio benefício.
descoberto en Chantada. Pero
clube compostelano na liga
pretenderon expulsar ou recluir
Que foi logo o que propiciou a
O desprezo ás leis tradicionon só haberia que co_mprobar .
1990-91, pois .xa -está a rematar,
en curros ás vacas bravas (neste
discórdia nos montes que sepanais pelas que se rexiá a parró- - os montes de Tras da Corda, A
condénase a FEB a indenizar ao ·
intre, máis dun cento), resultaron
ran a Terra Cha da Mariña?
quia unida ásua falta de entidaCapelada ou o-Xistral, senón taQbradoiro. CAB polos daños e
feridos de diversa consideración
Nen máis nen menos que a rupde ~urídica, asi como a desídia
mé,n os de Friol, que foi onde
perxuícios c.ausados. A fixación
ao seren embestidos palas ·retura..do equilibrio ecolóxico.
das· autoridades que nun_ca. encomezaron os enfrentamentos
da indenización' fixarase na tase
ses; entre eles, un paisano de
tenderori a estrutura tradicional . entre viciños e tratantes hai
Primeiramente plantáronse
da execución da senténcia, 'tindo
setenta .e seis anos.
galega, levc;>u ao abuso de cer- · ·dous anos. ·
piñeiros e, lago eucaliptos, meren cohta os ingresos que ·o Obra- .
Tres vacas foron apreixadas potos pe~soaxes, alguns foráneos,
mando considerabelmente ·as
doiro pudera ter se competira en
Pero, ,coma sempre, hai quen
los viciños. Mentr.es as vixiaban
ben relacionados .
pastos. Pero esta circunstáncia
primeira, entrando -todos os conpretende sacar ganáncia do río
nun curro pola noite, a casa dun
cepfos·,. taquilla, publicidade, panon foi ainda tan definitiva
revolto. Aí están as empresas
voceiro dos viciños de Budián é
trocinadores, sócios, xogadores.
como o aumento desproporcio- , - O fraude do
das celulosas encirrando nos. vitiroteaa por descoñecidos ... Hai
Segundo esta decisión desnado do número de cabezas de
ciños para facer/les ver como
saneamento gadeiro
meses , este dirixente viciña estipréndase que o Obradoiro podegado.
.
gañarian moito máis plantando
vo a ponto de ser botado da esrá xógar para o próximo ano na
Desde sempre os viciños e os
Pero a verdadeira eclosión do · eucaliptos, que non darian protradá por outro veículo, de ocu-Primeira división, ainda que a Feblemas e os cartas serian para
mesmos lobos viñan facendo
gado mostrenco débese sobrepante non identificado, que pareaeración Española de Baloncesto
unha selección natural do nútodo ás ·campaña de sanea- . todos. Hai que ter. en conta que,
ceu actuar intencionadamente.
xa anunciou a sua decisión de
na maiória destes montes o eumero de reses que se pocUan
mento gadeiro. Moitos tratantes
Ése e outros responsábeis do
·recorrer esta senténcia.
. ·
calipto meara tres veces ·máis
manter no monte. Que- ninguén
compr.a ban o gado que daba
colectivo de viciños veñen receO enfrentamento Obradoiro
do_normal e que foi onde priteña máis 'VflCaS que as que
positivo na proba da tuberculina
bando ultimamente ameazas .
FEB mobilizou a todos os estameiro tentóu os consórcios a
poda manter é unha senténcia
pero en vez . de matalo, comó
anónimas por part~ de gadeiros
. mentas deportivos galegas. ~ •
celulosa de Návia.
•
imemorial que rexia tamén a caera preceptivo, soltábano no
.da zona, q.ue non se ·identifican
1

-

•

o .conflito das bestas de pasto libre
era previsíbel desde había meses

P-C?sibilitado polo non recoñecimento xurídico da

O enfrentamento pode.d·estapar
.
un gr~n fraud~ no .saneamento gadeiro -
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.As organizacións afins ao PSOE non se resignan a perder a sua influéncia
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O Conselló.da Xuventude necesitado dun·ha rem.odelac.ión
• XOSÉ M. PÉREZ

O Consello da Xuventude
da Galiza sobrevive nos
últimos tempos en meio da .
apatia dos seus membros e
o -escepticismo de
numerosas asociacións
que dubidan da suá
tuncionalidade. A vindeira
semana o consello · ·
renovará a sua dirécción.
De novo suscitarase
debate sobre cales deben
ser os seus obxectivos e
como é a maneira máis
efectiva de acadalos."

o

O Consello da Xuventude de Galiza criouse -cunha do9re finalidade: agrupar e coordenar as aso. ciacións xuvenis do país e servir
de instrumento para canalizar as
inquedanzas e reivindicacións
dos mozos cara a administración. Na prática quedou a meio
camiño converténdose nun pe. quena parlame11to utilizado por
alguns. como plataforma de lanzam e nto político e nun órgao
testemuñal con apena,s incidénKOPA-ARau1vo . cias entr'e a xuventude.
Entre os cometido~ do Consello está o fomento das iniciativas culh.irais éntre os xóvenes
N¡a sua tr~ectór'ia , no haber do

líticos. Moitos das asociacións
consello temo que apóntar unha
con representación son rams xucampaña de fomento do asociacionismo; o asesoramento xurídiven is de parti9os'. Outras foron
60 brindad6 a xóvenes interesa- criadas baixo a tutela dalgunha
dos en informarse sobre a obxecformación interesada en hexemoción. de conciéncia ou a posibili~
nizar o consello . .Se durante moidade de criación de empresas; e
to tempo foi o PSOE o que exera realización de cursos e seminá- · ceu o control do organismo, hoxe
en ·día non é posíbel as.everar
rios sobre cuestións variadas.
Non debe, é abrigado recoller as
que .h.axa unha formación política
c.ríticas ao seu funcionámento:
qüe domine a entidade. Sen emfalta de representatividade das
bargo, o governo de turno enca'rregase de reprimir calquer -maniasociacións que o compoñen, hábitos pouco democráticos e subfestación do consello que non
coincidé cos seus intereses. O
misión a directrices políticas.
As primeiras obxeccións ao
cativo orzamento da institución,
non chega aos cincuenta millóns
funcionamento do consello retíde pesetas , non permite realizar
rense á sua composición. Nestes
momentos, están representados
grandes proxectos que incidan no
no organismo os consellos das
ámbitoiXuvenil .
sete cidades máis importantes da
Galiza e as asociacións xuvenis
Outra das acusacións máis rede ámbito autonómico. Polo de
petidas verbo do funcionamento
agora non se criaron os consellos
do consello da xuventude é a dos
comarcais, o que priva de represeus hábitos pouco democráti sentación a numerosas asociacos. Os grupos sen preséncia na
cións que traballan dia a dia cos
dirección do organismo considemozos. Pala contra, si teñen voz
ran que as decisións son adoptagrupos dos que se descoñece a
das, sen contar coa opinión maiosua actividade e incidéncia social.
ritária da institución , por un redu Semella necesária unha reforma . cido grupo de persoas que rodea
da lei de criación do conselló paao presidente.
ra resolver este problema.
Outra das taras que debe supeNova directiva
rar o consello da Xuventude é a
sua dependéncia dos partidos poAs circunstancias descritas xeran

UN MOMENTO·CRuc··1AL.- PARA o CONSELLO
ISABEL GONZÁLEZ AVlÓN . .

O mundq asociativo xuvenil é complexo e
Consellos Locais, e pulamos pola revitaliza- . · mo-lo e fixemo-lo .público· a través dos métotal autonomia da xestión. Impulsar o proceso lexislativo sobre os Consellos Locais,
cambiante. Moitas son as asocia~ións ·que
ción en todos es~es proc_esos debese ao. dios de comunicación. Pero esta reflexión
nacen con. proxeotos ;··- con moitas ilusións,
para permitir a normalización dos mesmos ,
feíto de consiaerarmas necesário abrir eslevou-nos máis alá. G_onsideramos que espácios de·encentro e intercámbio dentro do
e que acaban esmorecendo. por falta de
impusando-os e fomentando-os , xa que son
tabamos ante un momento crucial para ·o
os organismos máis próximos á realidade
meios para desenvolv~r a sµa actividade.
movimeríto asociativo, para asi enriquecelo
Consello qúe debiamos compremeter-nos
Este mundo tan feble e ao mesmo tempo
da base . -A marxinalidade, a problemática
e afortala-lo, contar con órganos interlocufirmemente na tarefa de sacá-lo adiante. Anda dorogodependéncia, a necesidade de
rico, contrasta coa in$titucjonalización de
tores da mocidade para expoñer con voz
te o- proceso de elección do Comité Permachegar coa información a todos os curruncartas entidades xuvenis e coa traxeCtória
própria toda a ·prpblemáica existente e canente apostamos decidid;¡imente por consedo Consello eta Xuventude de Galiza. Este
chos onde haxa un xoven, con especial
miñar cara a sua superación.
guir o ·consenso necesário para levar adiannace cuns planteamentos que, de raíz, van
· Sen embargo, durante todo este tempo o- te este traballo de recl!peración comproatención ao rural, etc .., son alguns dos tecondicionar a sua vida até o momento. Sen 'Consello nen sequer se mantivo estancado,
mas que tamén se abordan no programa.
embargo, os acohtecimentos deste último · senón que escorregou nun proceso de deteAté aquí aparece un traballo constructivo,
tramO' evidéncian todas as suas eivas e
pero á hora de chegar a acordes na confirioro. Mostra disto é o incumprimento reiteVINDEIRA AS.EMBLEA
poñen de relevo a necesidade de transforguración dunha candidatura comezan-se a
rado de mandatos legais como elaborar un ·
má-lo radicalmente, modificar a lei pala
informe anual sobre a situación da· mocidadecantar as posicións. Despois de longas e
XERAL DO C.X.G. TEN
que se rexe, etc. Ademáis disto, a. situación
estéreis discusións a "familia socialista" rede galéga para apresentar ao Parlamento ..
UNHA IMPORTANCIA
criada ante o P.roceso de eleición dp .Comipresentada por Mulleres Xóvenes, Cruz VerPero, internamente os esfectos deixaban-se
té Permanente por unha série de entidades . sentir de xeito ainda máis grave. Un Comíté
mella e Xuventudes Sociali~tas, deciden ~n
FUNDAMENTAL PARA O
trar a formar parte da candidatura de conque pretenden perpetuar ó actual estado
Permanente que esmorece é rexido de forde cous'as, a terxiversación e confusionis-- - ma prepotente· polo Presidente. As postusenso presidida por Xan Bugallo. Dias desMOVIMENTO ASOCIATIVO
mo intro_ducidos por estas a través dos mépois Mulleres Xóvenes e Cruz Vermella retiras críticas son acalactas, evitando a sua
XUVENIL E PARA UN
dios de comunicación, ·1eva-nos a saior á
ran-se desta candidatura cando xa estaba
presenza nas reunións, ocultando informaluz para clarexar u.nha more,.a. c:te cuestións
oficialmente presentada no rexistro do Conción, ao tempo que se · funciona cunha
ORGANO QUE D.IA A DIA
·que eremos necesário poñer en coñecisello, deixando-a así eivada. Esta decisión,
"maioria al!sente" xa que as vice-presidénESTA A PERDER
mento de todos e todas vós.
lonxe de responder a critérios políticos, e
cias, ocupadas por Cruz Vermella e Mulle.; A organización xuvenil Gáliza Nova·entra
froito
dunha postura de claro boicot ao cámres Xóvenes participan no · Consello desde
LEXITIMIDADE ANTE A
a formar parte do C.X.G. no mes de Febreibio que se pretendía, respaldando os intereMadridi e Quito (Ecuador), respectivamente. ·
SOCIEDADE
ro do 89. Desde a sua entrada tivo unha
ses continuistas de persoqs con pretensións
As Asambleas Xerais convocadas en Separticipación activa nos distintos foros do · tembro é Decembro non se celebraron por
e intereses de tipo económico no C.X.G.
Consello: Atención especial mereceron a
Apadriñados por Isidro Nieto e Pepe Blanct;>,
falta de quorum. Paralelamente' expulsa-se
comisión de .Educación, coordenada por Mi~ · do Consello a diversas entidades baixo falso
mentando a toda serte' de entidades, tensenador socialista, obstruen o proceso im. guel Muniin, e. a de Animación .e Tempo Lipretexto; en c~rtos casos, de non teren xus- . dénéias, ''famílias", etc. Galiza Nova procu- · pedindo a consecución do qu9rum necesábre, que baixo a coordenación de Xan Buria para a celebración duhha Asamblea detificacada a sua auséncia a duas Asemble- . rou que estes consenso se basease fundagallo deu cabid~ á parti'cipación das asociamentalmer:ite nun programa. Na sua elabocisória, polo que p día 2 de marzo ten-se
as consecutivas. Pero en reaíldade trata-se
cións de base, as .grandes ausentes do
que celebrar unha reunión sen posibilidades
ración -tivemos un especial protagonismo,
dunha aµtentica "limpeza", de barrer do
Consello. "famén nas Asambleas Xerais,
Consello respaldo .ás posturas ·críticas, de· fancendo fincapé en diferentes propostas· de tomar acordes válidos sobre os pontos
Galiza Nova tivo un papel activo, nomeadaque consideramos fundamentais. Hai que
da arde do dia. Ante esta situación as entixeito que de~aparecen do mesmo entida~es
mente no tema da concesión de subvenabordar o estud9 e posterior reforma da lei
dades ali presentes deCiden facer pública a
comó CMTG-CXTG, XOC, MECGA, JC-ML,
cións a entidades xuvenis 1990,, Daquela,
e outra·s. Con ·este ·panorama, mesmo as
dó C.X.G. , elaborar propostas de cara a un
denúncia deste boicot e das posturas manti·
promevemos que o Consello fixése. valer os
financiamento non arbitrário e favoritista das
das por toda unha série de asociacións que
comisións que · tiñan Lin traballo continuado
acordes que asinara coa Con$.~lleria a resasociacións xuvenis, de xeito que se ga~all:'· ..·.: ·, 9 .menos que se pode dicer delas é que non
deixan de funcionar.
peito de crité'tios de concesión, que denunta a posibilidade de levar adiante proxectos . existen máis alá do próprio Consello do cal
Este· deterioro tan grave levou-nos a facer
ciase a arbitrariedade coa que foron distriestábeis;. ao tempo ·que se apoia a aquelas
parasitan política e economicamente e qúe
unha fonda reflexión sobre o C.X.G., poñerbuidos os cartgs e. que. esixise a clarificaasociacións pequenas que non teñen capa- · ..,) '.l_on ·_
teñen presenza social nos ámbitos .aos
nos en contacto con ·outras entidades e fación de supostas irregularidades. Os ácorcidade de conveniar coa Ad.ministración, · é ' ·que".pe·r:ten~.er:i-;.(y~xa-se AE.PG, AGE, AFEE,
cer p~blica a nasa. preocupación polo estados tomados pala Asamblea foron executado deste organismo e a nasa disposición a
aquela:s actividades pontuais que son as .etc.). Est~ comunicado_non se difundiu a .
dos baixo mír:iimos polo pre$iderite, e o teque manteñen vivo o pulso do movimento
través dos médios de comunicación· xa que
traballar intensamente para sair qa situación
ma -do financiamento de entidades xuvenis
actual. Asi, xunto con outras organizacións
de base. Tamén · se propón buscar novas
a man experta de lsi.dro Nieto. Pres·idente
segue a ser lmha asignatura pendente. Ao
(CAF, CCOO, CMTG, .UMG, CMC, MTG .e
fórmulas. para que o-finaneiamento do Conactual do C.X.G., se interpuxo e iniciou unmesmo tempo; desde Galiza Nova, promoCM PSG-EG), elagoramos o escrito Cara . sello non supoña a dependéncia dos critéha campaña de·intoxicación contra a candivemos e parti~ipamo_s na criación de noves
onde vai o Consello da Xuventude? _difundirios das Administracións, posibilitando unha
datura de consenso. A partir deste momento
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DlSTRlBUClÓNALIMENTÁRlÁ ÉCEE
Vivimos no mellor .
dos mundos posíbeis
Felip·e González ·

descontento e apatía nos integrantes
do consello. Boa mostra diso foi a fracasada asamblea do pasado mes.
Nela estaba prevista a eleición dunha
nova directiva que rexera o organismo nos próximos dous anos. A falta
de quorum impediu que a votación se
realizase ·. O actual presidente do
consello, o coruñés Isidro Nieto, viuse abrigado a pospoñer o seu informe de xestión.
Alguns atrévanse a sinalar que a
falta de quorum foi produto do boicoteo de determinadas asociacións á .
única candidatura que se apresentou. A lista, que se mantén, é. produto dun pacto entre grupos de moi distintas características. Nela figuran
desde os Scouts até os CAF, e non
faltan Novas Xeracións, as xuventudes de USO e CCOO, Galiza Nova
ou as mocidades do PSG-EG. Esta
mesma semana apresentábase outra
candidatura. Nela inclúense as asociacións ligadas ou afins ao PSOE,
organización que non parece resignarse a perder a sua influéncia no ·
consello (Xuventudes Socialistas,
Xuventudes de UXT, Asociación Galega de Estudantes ...). O dia 19 de
Marzo celebrarase , se desta volta
asiste o número necesário de membros, a asamblea da que deberá sair
a nova equipa reitora do Consello da
Xuventude da Galiza.
•

Sonaba Alfredo Conde como
Ministro d~ Cu.ltura. Mágoa,
non puido ser!

Actualmente arredor de 1.5.000 famflias benefícianse deles

Os economatos laborais ven·a sua existéncia
en perigo por mor da lexislacióri comunitária

mento supera os 150 millóns de
oferece un mostreo realizado papesetas anuais incluinqo o alula Xunta reitera. Nas prendas de
Os economatos e
guer. do edifício, os salários e.os
vestir os prezos poden, chegar
gast9s de funcionaménto, dado . nalguns casos a supoñer a me- ~
comedores laborais corren
que a venda dos produtos se
tade dos prezos do comeércio
un sério perigo .de
efectua praticamente a prezo de . exterior, segundo manifestou un
desaparecer nos vindeiros
custe. Os sindicatos pretenden
dos membros da xunta re~tora do
tempos. A finais do 92 a
non só asegurar a existéncia do
economato. A outra cara da mo~ntrada en vigor da Acta
economato ·senón buscarllle meeda consiste na escasa competillar ubicación, con aparcamen:Unica Europea probibirá o
tividade e pouca variedade da
tos, máis seccióris e solucionar
maioria dos produtos aterecidos
mantimento das axudas
as.caréncias de espádo.
e
tamén nos poucos empregaeconómicas que a estes
dos que deb~n atender a un núOutra das posibilidades baraservizos socié:liS destinan
mero apreciábel de clientes.
lladas é a de variar a política .de
as empresas. Tanto en
·. compras prestando tamén aten- ',
Na negociación do convériio, a
Astanto como en Bazán as ción ás cooperativas textis ou dirección da empresa previsibelagrárias que existen na comar- .mente pretenda un ano máis fedireccións posibilem.ente
abre-se un novo proceso cara a Asamca,
evitando deste xeito intermechar o economato, abonando
blea que se cleebrará o dia 19 de marintenten suprimir estes ·
diários que encarecen os prezos,
aos tr~alladores· da plantilla aczo no que nov~ente se trataá o ponto
servizos -e no caso do
facer máis curto o camiño entiva unha determinada cantidade
de elección de Novo Comité Permaestaleiro de Perlío tamén o tre o produtor e o comprador. de diñeiro. A isto .opóñense os
nente. Auspiciada por Pepe Blanco, excomedor- na vindeira
Neste sentido o comité promosindicatos e tamen os membros
prexidente do C.X.G. Isidro Nieto, e
veu un inquérito no que os usuáda xunta reitora do. próprio estanegociación do ·convénio
Xan Carlos Pérez, actual Vice-presirios do economato sinalaron unblecimento, argumentando que o
dente, elabora-se unha candidatura da
colecti/o, intento xa
ha série de caréncias, centradas
número de beneficiários directos
"família" . O obxectivo desta candidatuensaiado ainda que sen · .
fundamentalmenté rio difícil ·é moi superior ao dos ·empregara é evitar o trunfo da encabezada por
éxito en anos anteriores.
aparcamento nas imediacfóns do
Xan Bugallo e asi impedir que se realidos acutais dos astaleiros.• que
estabelecimento, situ.ado nunha
serian os únicos que receberian
ce unha auditoria para deli.mitar responA xeréncia de Bazán formulou o
rua céntrica da cidade de Ferro!, · unha compensación concreta.
sabilidades na xestión económica do
pasado ano 90 unha oferta ao
e· nos reducidos locais que o alUnha xestión autónoma coa coConsello. E de sobra coñecido o feíto
comité de empresa que consjstibergan.
. _
· laboración económica da emprede que as asociacións "fantasma" son
ria en abonar a cada traballador
Os clientes demandan tamén
sa _e a intervención dos reprecriadas ex profeso para levar adiante
en activo 8.000 pesetas dunha
maior
diversificación dos produs.entantes dos traballadores pomaniobras políticas, receber cartas púsó vez e a cámbio fechar o ecotos oferecidos, e unha moderniderian ser as saíc;las para o manblicos, etc., e é certamente chamativo o
nomato. Os sindicatos non aceización das in_stalacións que fati mento do economato a partir
feíto de que entidades que participan
tron esgrimindo que este servizo
gan a compra atractiva, ao igual
de 1992, segundo ~e{>pecula un
na candidatura da "familia socialista" tesocial representa un ben para os
que teñen experimentado con · dos membros da xunta xestora
ñen o número de conta correlativo.
traballadores activos e tamén
notábel éxisto as transnacionais
do centro comercial de Astano
Ademais disto, queremos destacar o
para os pre-xubilados, pensionisque instalaron en diferen-tes .éide. San Valentin. Actualmente
feíto de que o Presidente do Consello
tas e incapacitq.dos !abarais. Os
dades galegas grandes supe~fi
xuntas reitoras nomeadas desde
ten máis de 30 anos cumpridos, polo ·
sindicatos agora estudan as difecies comerciais.
os respectivos comités de emque nen sequer poderia ser membro do
rentes fórmulas que podan asepresa dirixen os economatos de
mesmo segundo ordena a lei, e que é
gurar a viabilidade destes estaAstan6 e· Bazán, e por iso ostraPerigo en.Astano
representante do C.X.G. polo Consello
belecimentos comerciais con enballadores
resístanse a perder
da•xuventude de A Coruña, organismo
trada limitada e prezos bonificArredor de 7.200 famílias benefí- . -e~ta capacidade de intervención
que leva case dous anos sen se reunir
dos. Segundo afirman, a sua
cianse actualmente do economana sua xestióñ comercial.
a pesar das reiteradas peticións de enexisténcia benefícia· ao conxunto
~o de Astano que facturou o patidades membros e organizacións que
da. povoación ao impedir subidas
sado ano 90 unha venda de 720
Comida a vinte pesos
desexan entrar a formas parte del. lsto
excesivas dos prezos no comérmillóns de pesetas, segundo a
quer dicer que o pretendido carácter
cio xerat,· ainda que a sua exismemória que ven de ser aproba:..
Na factoría ferrolá, a xeréncia losocial que queren atribuir-lle a esa canténcia non causa protestas nen
grou xa hai alguns anos eliminar
didatura non é máis que unha falácia.
nos pequenos nen nos grandes . da. A dirección do estaleiro posibel mente intentará na vindeira
o comedor, coincidindo co estaDada esta situación consideramos
comerciantes da comarca, quizá
negociación do con~énio supribelecimento da xornada laboral
que a vindeira Asamblea Xeral do ·
xa afeitas pola tradición dese timir este servizo social. de mañá, pero no caso oe AStaXC.X.G. ten unha importáncia fundapo de estabelecimentos.
no continua existindo·ese servizo
mental para o movimento asociativo
Un total de 42 traballadores
apesár de contar tamén cun hoxuvenil e para un órgano que dia a dia
atenden o economomato dividiNovas fórmulas ·
rário continuado. O seu sistema
está a perder' lexitimidade ante a sodos nos dous locais de San Vade xestión é idéntico ªº dos ecociedade. Desde Galiza Nova fixemos
lentin e nas instalacións de. PerSegundo informa o direixente da
nomatos,_e nel xantan diariamenun estarzo respons~bel para conseguir
lío. O mantimento deste servizo
Converxéncia lntersindital Galeunha candidatura de ·consenso, sensupúxolle a Astano o pasado · te máis de 400 traballadores de
ga, Alfon$O Tallado, voceiros
tando-nos na mesma mesa con forzas ' deste sindicato entrevistáronse
ano un gasto de 107 millóns de . Astano e lmenosa polo módico
prezo -naturalmente subvencioe entidades que nada teñen a ver con
pesetas, segundo os dados facisemanas atrás co ·Director xer&I
nado- de 11 O pesetas. A niaionós, nen na rua .nen noutros foros,
litados pola própría empresea. A
de Comércio da Xunta de Galtza
ria dos usuários coincide en atoconscientes da importáncia que ten
memó'ria indica que 371 millóns
para estudar os marcos xurídiparse moi satisfeito coa calidade
aunar esforzos neste momento curcial
de pesetas ·vendeunos a sección
cos novQs que permitan a contida comida ofereecjda.
de cara a desmontar o que considerade alimentación e parto de. canuidade do economato-e incluso
mos é un "tinglado" autenticamente
trocentos a de prendas de vesir.
En conxunto todos os servizos
a sua .renovación incluindo o
canceríxeno para o C.X.G. e que levaO economato oferece prezos
citados oferecen sen dúbida becámbio de ubicación.
ría a· lugares incertos aos cen millóns
rnoi vantax.osos que representan
nefícios concretos p~ra sectores
Actualmente · o economato da
que _·este ·ano ten de orzamento.
•
unha redución do 8 ou do 10% a
importantes da povoación, pero
Bazán cpnta ·con 70 traballadorespeito dos artigas da mesma
se enfrentan nestes momentos
res e presta seryizo a 17.000 beIsabel González -Avión é responsabel de
neficiários, contando con 9.000 · calidade nunha grande superfí- · a un reto modernizador que se
asociacionismo de Galiza Nova.
non é superado con éxito pode
cie comercial do ·polígono da
cartillas. Segundo a dirección do
Gándara, segundo os dados que
levalos a~ "camposanto".
•
· estaleiro, o custe do seu mañti• E.SANFIZ I FERROL
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O 56% dos cidadáils do Estado son favorábeis á postura
do governo espáñol ante o
conflito do Golfo, segundo un
inquérito de El Mundo. Outro
inquérito, neste caso de La
Vanguardia, .fata dun 62%. En
nengun caso se trata dese
apoio tan absoluto do que parec i a vanagloriarse .Felipe
González no: debate parlamentário. Un .60% non é tanto
para estar do lado do mais.for ~
te, con televisión, prensa, rádio, bombo e platillos metendo .
bulla todo o dia e tendo en
frente a un <;>rgulloso lider dun ·
país que nunca ·deixou de ser
·
pobre. .
Agora, despois de matar a
duascentas mil persoas estupidamente, ainda se perguntan alguns onde están agora
os pacifistas. Escondidos,
·arrepiados, so bestas!
Pará guapo.Fraga, que ·se negou a debater o- tema· no parlamente;>, por non ser incumbéncia dos galegas e agora
proclama- o interés por· investir
. na
. reconstrución de Kuwait.
UNTA
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Dun surrealismo a outro. O da .
Conselleria de Educación
que P.Ublica un anúncio oe pago na prensa no que cámbia
catre veces de idioma. lso si
que é bilinguismo. Frase en
galego, frase en castelán. En
concor.dáncia ca · desinterés
manifestado por facer cumplir
o uso da toponímia galega,
suxerimos un nome salomónico: La Póvoa del Camarinal.
Luis Espada, rector da Universidade de Vigo, fixo unhas
confesións moi interesantes··a
Faro de Vigo. Di, por exemplo,·
que ·os ~!timos lipros que leeu ·
foron: El nombre de la rosa,
Filomena a mi pesar e La Colmena.. Tamén di que le ao ano
uns seis ou oito libros, pois o ·
seu tempo n.o n lle permite
máis. Até agora criamos que
os universitários eran aqueles
precisamente que utilizaban o
seu tempo,' entre outras cou.séis, en le.r libros.
Cando isto confesa un rector, imaxínense que se sincerase Manuel Soto ou Vázquez
Portomeñe. Nen os éxitos
Planeta.
·•
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P l a n i n_t e g-r a l d e m e l l o r a x e n é t i e a

Este plan da Consellerfa de Agricultura, Ganderfa e Mont~s, ten como obxetivo acadar e manter unha
; f acenda bovina galega de alto nivel en producción de leite. Cunha rr:iáxima rendabilidade para os
gandeiros. Unha facenda que nos far4 moi competitivos no mercado n_acional e ~omunitario. Unha
herdanza de incalculable' valor:
·
·
O plan ~nsta de dúas partes. A prlmeifa d~· aplicación intensiva (1991-1993), e a segunda de consolidación (1994-1998).
Só neste ano 1991 se investirán máis de 1.000 millóns de pesetas, e en total prévese un presuPQsto de 8.285 millóns de
pesetas ..Isto supoñerá.unha mellora xenética continua, lenta pero de progresos seguros. Ó final dest~s 8 anos de aplicación
obterase_. un aumento de alomenos un 34% na producción deleite por vaca, ademais de ter unha facenda totalmente
· saneada e en condicións de exportar material xenético. ·
.
- Isto acadarase por medio de sementais probados, fomentando a utilización de doses seminais de élite mundial, a
transferencia embrionaria e o seme de alt~ calidade. O programa pretende, tamén, seleccionar ós animais por medio de
controles leiteiros e obter así os·mellores para a r~producción das seguintes xeracións. Esta mellora supoñerá nun período
de 4 a 6·anos unhas marxes de·7 pts/litro de leite, superiores ós actuais.
. Q plan estimulará, tamén, ·a producción de gando vacún de carne, ó través da· Raza Rubia Galega. E a recuperación e
conservación das razas autóctonas cofiecidas xeneticamente como "Morenas do Noroeste" .:
I

Créase ptu1t ist9 un Instituto Técnico que será o soporte central do. Programa.de Mellora. Existirá, tamén, un sistema de
informati.záción, documenta~ión e comunicación 6 gandeiro, ·poñéndose en marcha unha Escola de_Formación
Permanente, para o desenvolvenient~ de programas ,de investigación e tecnoloxías ·relativas á producción gandeira.
Prevense convenios de colaboración con Centros de Investigación,
Univetsidades e outras comunidades autónomas. Todas estas accións estarán
coordin4das por unha Mesa Técnica, que ser~ a encargada de
promocionalas.

UNTA
u
DE GALICIA

Con todo isto acadaremos no ano 1998. unha facenda gandeira de máximo
·nivel nacional e internacional,· cunha herdanza de incalculable valor para os
gandeiros galegps.
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1ODE-MARZO EFUTURO DO SINDICALISMO.

Alexaridre Castanheir-a

no mundo sindical perdeuse un anaco en poHtica"
,,..

'

I

comprendeu de todo esta con~
verxéncia de intereses. A roboti- zación e mecanización disminuiu
Histórico sindicalista da
empresa francesa Renault, a importáncia do traballador manual e criou novas profisións enxornalista vrnculado á
tre os servícios e o traballador
Federación Sindical
tradicional. Pero a situación ante
Mundial e director até hai
o patrón é a mesma: a persoa
que ten que traballar tantas hopoucas semanas da
ras, producir por unha cantidade
edición en portugués da
e ser retribuido o menos posibel. .
: revista da mencionada
Esta é unha nova clase obreira,
asociación internacional,
· que para evitar un conceitq tan
Alexandre Castanheira é
ligado ao pasado, hoxe chamaun bon coñecedor dos
mos: traballadores. Pero estes
avatares e novas
cámbios non foron acompañatendéncias que apontan no dos polos sindicatos qµe continuaron a ter os seus cadros prin- _
sindicalismo.
cipais e a sua basé de loita nas
Recentemente foi
forzas tradicionais. lsto provocou
homenaxeado polos
forzosamente unha crise: as persindicatos que compoñen
soas que dirixen non coñecen os
a Converxéncia
problemas.e profisións que están
lntersindical Galega polo
a gañar importáncia non teñen
correspondéncia na orientación
seu recoñecemento e
do sindicato. Este é un problema
comprensión mostrada
xeral do mundo .sindical , asi, por
cara o movimento sindical
exemplo, o número de afiliados
do naso pais, coincidindo
descendeu en todas partes. Agoprecisamente co 10 de
ra estamos nunha fase de refleMarzo, Día da Clase
xión e de reorientación.
Obreira Galega.
Os empregados do sector público son vistos, as veces~ coA conceición que rexe no sinmo uns privilexiados, por _pardicalismo correspóndese coas
te dos traballadores de emprecaracterísticas da sociedade
sas privadas, dada a eventualiactual?
dade e explotación na que viven estes últimos.
Até agora o núcleo central da
base sir1dical eran os homes e
Moitas das ven-taxas dos traballadores da función pública foron
mulleres da clase obreira, polo
tanto as profisións máis duras,
conquistadas en etapas anteriode maior concentración, a indúsres e en periodos difíceis. Tanto
tria pesada, e os sindicatos queen Portugal como no Estado esdaron ligados a esta conceición.
pañol , o periodo da ditadura
Pero o mundo foi evoluindo, prinmarcou a división dos traballadocipalmente desde a 11 Guerra
res ·en vários campos. En PortuMundial, sen que os sindicatos
gal, antes da revolución, ·había
se decatasen ben destes cámmoitos obreiros que cobraban
bios . Profisións que non eran
máis que os funcionários e estes
consideradas próprias da clase · eran controlados case que mili-obreira, como enxeríeiros e téc- - tarmente, tendo moitas máis difinicos, aparecian cada vez máis
culdades para convocar taigas.
xunto ao resto dos traballadores,
Polo tanto isto é relativo, as fasenda tratadas pala patronal coses non son sempre as mesmas.
mo traballadores tamén. O núEn Portugal a función pública ticleo central dos sindicatos non
vo os aumentos de salários máis
• MANUEL VEIGA

bución xusta do seu trabaixos e o Estado 'aludiu precisamente ás ,
ballQ e da sua capaci- .
dade e isa falta por ser
ventaxas que estes traaplicado. Gando un tra-·
balladores tiñan.
ballador que leva pouNa empresa privada
cos cartas para a casa,
hai, por exem_plo, mQi- que ten problemas cos
tos
trábaU-a dores
tillos, que ten probleeverituais.
mas de transporte e de
Tamén na pública. En
saude e que logo se
Portugal existen os chaenco.ntra' eón vários
mad os tarefeiros que
partidos .el razona en
nen contrato teñen. En
función dos éxemplos
todo caso, o contrato a
que xa _ten, dos fraca-.
prázo esta senda institusos que xa acohteGeron
cional izado internacio- e a sua reación é dicer:
nalmente, para todas as
todo iso é o que promeprofisións, polos monotes, pero eu o que qt,Jepólios que dominan os
ro e is_
tQ, reivindicacións
grandes foros de Luxemconcretas, inmediatas,
burgo, Bruxelas ou Wasalgunhas .a médio prahington.
zo.
Este é un dos granCal é a razón, xa que
des problemas no munlogo, de que aamen~
- do sindical .e -O querer
ten as presións sobre
subordinar a esta peros traballadores?
soa, que é a que fai anMália o anunciado trun~
dar o -mundo, a prqgrafo do capitalismo , os
ma·s de partidos que teque aqui vivimos :vemos .
ñen obxetivos ou máis
a dar esa apariéncia de benestar
que este sistema _non resolveu
a longo prazo ou con vistas
luao mínimo· custo. Non é casualios grandes problemas dos trabacro, foi o que produciu un desendade que aparezan· normas de
lladores: aumenta o desempregó
canto · en relación aos partidos.
e a precariedade no traballo, dis- . maio~ esplotación.
Po.la contra, o traballador está
minue a seguridade social e e·lécada vez máis atento aos que lle- .
vanse os · précios dos medicaDesideoloxizar
veñen talar dos problemas conmentos, transportes e educaos sindicatos
-cretas. O mundo sindical perdeución. Polo tanto, ao carón do frase un anaco en política: Hai que
caso do socialismo, non se está
Tras os · cámbios nos paises
procurar de novo a conexión ena ver un capitalismo próspero.
socialistas
fálase
de
desideotreo
problema inmediato e o i.nteGrandes poténcias, como os Es-loxizar os sindicatos. Que sig- -rés por unha sociedade futura.
tados _Unidos están endebedanifica isto?
Na satisf ación dos problemas
das. b fin. do capitalismo, caseNamentras er. Europa do Leste . concretos -hase ver tamén que
que con .data marcada, fallo_µ , se
os socialismos morreron, nós tepartidos van para a sociedade á
cadra como poden fallar os que
anúncian o enterro do socialis- - mos aquí varios governos socia- . que o traballador aspira. Pero no
listas. Lago aparecen duas ideas
mundo sindical non hai eses-intemo. As causas non suceden por
reses. A participación no mundo
de socialismp. Creo que, desde o
decreto, todo se complica e apaponto de vista dos traballadores,
do traballo estase a facer nos.lorecen novas factores_·que non
ambos fracasaron. Ademais es- - cais próprios; mais non nas _emdeixan ir en liña recta. O certo é
tán os paises do 1erceiro mundo, · presas, onde a defensa dos inte.:
que o capitalismo está nunha crionde moitos ·partidos e sindicatos· reses inm~iatos é a máis irnporse que terá que dar lugar a outra
poñen como fin o socialismo. Entante. lso non quer dicer que o
causa, algo que satisfaga os insindicato non posea unha orientatereses da povoación. Polo tan- tón hai que ver as causas doutro
ción ou sexa apolítico. Mesmo
to, se os centros "de poder mun- _modo. Na cabeza de calquer traballador
socialismo
non
é
Lenin,
pode
facer cair · un góverno que
diar son capitalistas é natural _
nen é Marx, senón unha sociedaesteña a levar a cabo medidas
que estuden as normas a aplicar
de mellar, con garantias, con retriconcre~as equivocadas.
•
para manter o réxime e continuar

ªº

ACRISE oo CAMPO ANTE Ae.E.E.
UNHA ·AGONIA MÁIS CÓMODA .
As AXUDAS PARA O ABANDONO DA ACTIVIDADE AGRÁRIA MELLORAN COXUNTURALMENTE A RENTA FAMILIAR
PERO NEGAN O FUTURO
. XAVIER GOMEZ SANTISO

'
Nos ·últimos días a sociedade rural veuse
É moi pouco o que se reforma da antiga pase o mesmo que coa retir~da
das terras
da produción, ou sexa, que todo queda,
bombardeada coa enorme propaganda da. Lei de cese de actividade, se ben inclue
unha posibilidade moi importante, que é a
reforma dun Decreto reguladordo abandoao final, en nada real e efectivo, e isto s'ede poder xubilarse, (se a explotación está - xa, polo tan_to, unha mera propaganda de
no da actividade agrária, intentando facer
en · zona de montaña ou desfavorecida),
campaña.eleitoral.
·
ver da mesma unha panacea para todas
deixándolle aos tillos a explotación, ainda
lndependentement~ c;testa valoración, a
aquelas persoas que, con idade avanzada
queisto .tampoco é exactamente asi, dado
níve! global ~a Lei ·de cese de actividade,
son titulares de explotacións agrárias,. e
que unha das condicións que debe cumo que si compre manifestaré qu~ signjfica
que, palas razóns que sexan, desexan ce. sar na mesma. A realidade é que isto non
prir o tillo que se in· unha solución individual "boa" para moicorpore é a de ter .3
é asi, e por iso queremos facer a seguinte
. anos ininterrompitos labregos donoso
valoraciól'I.
.
ARECE ESTA UNA DE
País, debido a que
É importante comezar cunha necesária dos cotizados á Sepontualización: o Decreto, coqs posterioguri~a~,e . Social! AXUDAS DE ALGO TAN
moi ·poucas explotacond1c1on que mo1 .
_
cións teñen unha
res modificacións, estabelece un réxime
de axu_
das para o cese anticipado da actipoucos mozos cum- FUNDAMENTAL COMO E A
renda que se aproxividade agrária, pero nunca unha xubi.lapren, hoxe por hoxe- PART~DA ORZAMENTARIA
me ao que poden
naso agro.
____
· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cobrar polo cese de
.ción anticipada. Ternos pois que emarcalo
dentro da política agrária xerada pala
Carece asimes- CORRESPONDENTE
-actividad e. Neste
mo, esta liña de
casp (visto como soCEE lendente a eliminar ao máximo a
lución .individual), o
axudas de alto tan
produción agropecuária procedente das
fundam.ental como é
que vai provocar é a
explotacións familiares; poderiamos dicer,
a partida orzamenlenta agonia das ex. en definitiva, que os obxectivos políticos
_
plotacións cuxos titaria correspoFlaen-.
desta Lei son a redución de explotacións
te, xa que ainda que se tala, a nível protulares se acollan a esta liña de axudas,
familiqre~, co~conseguinte merma de propagandístico, de 5.000 millóns, nada disto
dado que a tituiaridade pasará ao tillo, a
dución e coa destrúcióri da base económiexiste a nível legal, ou sexa publicado no _ renda familiar será minimamente pigna
ca que serve de suporte á prática totalidade da sociedade rural.
·
debido ao aporte. da subvención de abanBoletín Oficial. Moito nos tememos que

e

no

dono, (que non a rentabilidade da actividade económ jca da explotación); cando~
os pais desapar.ezan, desaparecerá coh
eles a viabilidade da explotación,~ conseguirán polo tanto o que pretendian. O ce- ·
_·se real da actividade agrárla.
Non serve polo tanto a·eterna canción
· da incorporación de mozos, nen das maravillosas axudas a tal efeito mentres non
haxa un interése real en garantir..o futuro
da produción familiar agrária. Mentres isto
- non sexa asi, toda a propaganda políticoeleitoralista de esmolas, verase devorada
polo eterno árbitro do mundo que nos tocou viver: o mercado, ese monstro controlado polo capital transnacional convertido,
pouco a pouco no maior tirano da história
da humanidade.
.
Está claro, polo tanto, de que calquer
inieiativa que ;se quite hoxe desde o poder para o mundo agrário vai ter :sempre
o mesmo Norte : aniquilar con. todo tipo
de produción familiar, (non industrial), en
favor da agroindústria. A humanidade rematará irremediabelmente ·comen90
plástico. ·
•

~
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Sendo direct.or.:.xerente da
Cooperativa de ·
_
Armadores do porto de
Vigo, Henrique César ·
López Veiga (A Coruña
1947), tora o primeiro
coñecedor da pesca que
escrebera sobre as
consecuénCias negativas
do Tratado· de :Adesióh á
CEE para o sector.
Agora, como conselleiro
. de Pesca da Xunta viaxa
a Nam íbia para preparar
o camiñ6 a un acordo que
salve a 'frota do
conxelado. Por moitos
atrancos que a CEE
puxese á nosa frota,
López Veiga ere que hai
razóns abondo para
sermos optimistas . .
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'O.Tratado de Ádesión foi
unha obra mestra. de pechar camiños á frota pesqueira'
Na volta d·e Namíbia acusou á ·
CEE de quer.e r liquidar a pes(?a

'o'TRATADO DE

que o que van dar é máis emprego
en terra. Por exem.plo, é concebí- De cara afora ternos que procurar
bel reducir un vinte por cento do - o maior número de posibilidades
Eu non dixen tal. o qu.e pasa é ADESION E UNHA
tempo que os buques faenen. Re~ de pesca. Ternos que ,interpretar
que a política que fai a comunida- OBRA MESTRA
cortar o tempo de faena un vinte que o país dono dos recursos propor cento, pode ter o mesmo efeito curará coidalos. Os malvinos ou os
de en matéria de pesca parece DE PECHAR
que non está a dar resultados po- --~~·--·~----- que reducir un vinte por cento da namíbios' teñen unhas águas ·e o
frota a faenar todo o tempo. Dun normal é que eles fagan unha polísitivos parn Galiza, non? Tanto a CAMIÑOS.A FROTA
que fai como a que non fai. O certo
·xeito consérvase emprego e dou- tica de conservación. O que nós
é que desde que ingresou Galiza .PESQUEIRA
tro non.
ternos é que tratar de competir e
de convencer aos namíbios de que
n~ .~ercado ~omun, perdemos po- _ PARA QUE NON PODA
s1c1ons relativas constantemente.
do tope de capturas que estabele. Sobrepesca na Oaliza
A frota de altura está en.regresión.' ·COMPETIR
. cen ten que pasar o máximo posí~o~ quero dicer que teña solución
_N_A_S_M_E_S_M_A_S_A_,_._R_E_A_S
_
bel á nasa frota.
fac1í, pero talvez se pudese empreO armador ten 1;1nha ben gañada
gar mellar a poténcia que ten a QUE OUTRAS
• sona de non querer negociar Pódese interpretar que levamos
· CEE para cqnsolid,ar a posición da FROTAS'
nada
anos exportando a. nosa sobre.Pesca. A verdade e que sempre se -·---''----~--capacidade. dé pesca e que é
tivo me.do a isto: que a solidez da
/
Eu·· entendo 'que un armador· lle te- esa exportación a que entra deCEE·se pudese utilizar para defenña medo aos cámbios. Pero un po- rradeiramente en crise. Refírome
der a·pesca ou para facer valer oulítico ten que se enfrontar coa rea- · á sua declaración desde Windtros iriteres.es. Tamén non sabelidade das cousas. Concretamente hoek de que hai que acabar. coa
mos até que ponto facendo oufrána Galiza os .recursos teñen un de- má imaxe da Galiza en Sulátri~a.
política entraríamos igual · en rece- claraciÓns de · E.milio Mastracchio, grau de sobre-pesca considerábel.
~ión porque tiai que asumir qµe as director xeral de estruturas da DG- Hai quen di que non existen estu- Tampouco é asi. Non se correscircu nstáncias non son doadas . · XIV, era de pegarlle un tallo forte á dos, pero claro que os hai. o que ponde coa realidade ese tópico de
Non podemos .esquecer qu·e os frota. Pode que sexa .necesária un- nos compre é o valor de recoñecer que no primeiro queimaron os
acordes pesqueiros son duros de ha redución ·da frota. Non querro as cousas. Os re1;a.;1rsos galegas seus caladoiros e despois foron a
conseguir, Talvez se .houbese unha escapar ao feito d.e que algu~ dia están soere-explotados. lsto corrí. vontade decidida por p~rte da GEE .. teremos ,gue encara_r GOn seneda~ · xese cun aumento_do tamaño das
no seu conxunto, poderíase defen- · d.e politica de recursos .. fero te~ capturas e unha redución do esfor- ·
der mellar a pesca.
·
mos que facer as reducions dun zo de pesca. Son as duas soluxeito gradual e non ·lesionar os in- .cións. ·Os recursos están situados
Po1·0 momento, a -CEE non fai tereses da povoación que vive dis- nun área de domínio público. A
PROBLEMA
senón contundir redución de es:. tq. A redución teria que permitir Comunidade Autónoma permite a
torzo pesqueiro con redución de unha absorción do persoal quepo- explotación e a cámbio ten o.direi- . ESTA EN NON TER
trota
de quedar cesante ou parado por to a esixir que esa explotación se .-:.:..::..-=..----------'---culpa desta.actividade. Porque non faga dunha maneira racional. o NOS ACESO ·
Aí está. Ainda que me tranquilizan pode ser unha .redúción que crie que nos pasa é ·que estamos a A ONDE ELES TENEN
algo as últimas declaracións de Al- parados senón que xere riqueza. · producir dez cando ao mellar se
berto González Garcés, asesor do Son duas políticas, unha a carón . poderia producir corenta.
·
E.QUE DISPONAN
gabinete de Marín, que dixo que da outra: por unha reducir·moderaDONOSO MERCADO
non se pretende facer unha redu- damente a frota e procurar un au- Pefo o ·centro da crise está na
ción lineal do 40 por cento. As de- mento dos recursos p~squeiros pesca de altura
EN LIBERDADE'

ª

'Q

queimar os dos demais. Hai unha
frota que nunca marchou de aqui
pero os galegas son emprendedores e foron buscar caladolros fara.
lnvestiron en bens de equipa para
esta trela, o que xerou comércio,
riqueza etc. lso hai que defendelo
e a Xunta ten que estar no proceso. O que fixemos •en Namíbia é
tratar de abrir vías de cooperación.
Para· que a relación cos países en
vías de desenvolvimento sexa boa,
o normal é que haxa conceitos de
cooperación por diante. lso é o
qué queremos facer, sempre coordenados co governo central. Teño
que dicer que neste caso o ministério de Asuntos .Exteriores está en
boa disposición.
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As vias non son únicas
A desconfianza dos empresárlos
da pesca cara os intermediários
de Madrid e Bruxelas é evidente
e exprésese na busca de acor·
dos privados. ·

1

Eu non o paria asi. É unha resposta a un ano que se tardou en negociar un acordo pesqueiro con Na~
míbia. As vías non son únicas. Se
hai posibilidade particular de facer·
un acordo pesq4eiro, hai quen
busca á sua vida e sáfase. Todos
os camiños son necesários. Non
hai por que lle pór trabas a· uns: ~u
a outros desde a Administración. O
desexábel seria que continuásemos todos a p.escar coa nosa ban-_ ·
deira porque mellar gardamos asi
os pastos de traballo e a protfución
dos caladoiros. Agora, ·ás veces
val máis ter o cincuenta por cento .
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NEGOCIACION
CONTEMPLABA UNS
INTERESES GLOBAlS
DE TODO O ESTADO
E DALGUN XEITO
DECIDIUSE DEIXAR A
PESCA UN POUCO
DE LADO'
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de algo ca o cen ror cen de nada.
Comprendo que oespois dun ano
de seca de acordos, os empresários tén que facer frente a gastos
corrente·s e pagamentos. Estamos .
nun sistema de economia de mercado. Xa non queda outro no mundo. Nengunha administración se
pode asombrar de que estas causas acorran. Os que teñan capacidade de procurar acordes pala sua
canta, pois que vaian. Que lle irnos
facer? Aes que non podan tomar
esta alternativa, haberá que lles
asegurar' dalgunha maneira que
podan seguir pescando. Por iso teño a visión de que a relación entre
Namíbia e Galiza vai ser complexa. Quizá é a primeira vez que a
Xunta fai un intento de estar realmente presente na negociación
dos acordes internacionais. Dentro
das cahles que hai. Non pedimos
·
máis.

É evidente. A responsabilidade era
sua, pero tamén do mini$tro e dos
que viñeron despois e levaron a
termo esa política. Por outra parte
tamén pudo haber unha .certa alegria dos armadores á hora de investir. Pero hai que lle recoñecer
unha causa: a xente que estaba no
negócio da pesca meteu os seus
cartas aí. Ao sector dos armadores, a Galiza ten que lle agradecer
causas. Os armadores auto-inves. tiran sempre. Cando foi o tempó
das vácas ·gordas, podian ter comprado fincas en Sevilla pero non o
fixeron porque a sua vocación estaba en continuar na actividade
pesqueira. O erro foi que se meteron nun investimento que despois
non puderon tirar adiante. Quizá
houbo tamén un erro colectivo de
non ver en canto se estaba exce- ·
dendo a frota de conxelado. Si.
Pero sempre é máis disculpábel o
erro individual ca o de planificación. Tamén hai que dicer que os que se meteron nesta aventura pagárono moi caro. Moitos deles co~
ruina.
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A responsabilidade
de Laxe
Coa frota de altura galega chegamos a pór a ponto unha máquina extractiva case perfeita,
pero nada se adiantou no sector
da pesca nen na Administración
para a comprensión dunha realidade política cambiante
Ben. Houbo unha política equivocada po;- parte da administracióJ1
central. Sobretodo no tema dds
desguaces, porque non se pode
- <:fecidir duplicar a frota conxeladora
sen esperar que ~xa un eleito n.egativo. Se tivésemos mantido a
frota no seu número, hoxe estaria. mas moi ben. A Administración cometeu un erro gravísimo. Ut.ilizou
unha via non ruin para tirar aos estaleiros _d un mal momento pero
agora volve haber atrancos. Unha
renovación máis lenta pero san teria .beneficiado a todos.

No centro desa política ·de duplicar a frota' e de todos os perxuízos que ten provocado, está o
· anterior presidente da Xunta,
Fernando González Laxe.

ta. Non hai que se enganar.. A outra causa é que se resinte o próprio marisqueo porque tamén nes- ·
te sector hai unha .série de importacións produto da própria póHtica
de mercado aberto. Eu teño escrito '\
por algunha parte que a t;>aixura ía.;
se resentir en xeral sen saber por
que. Porqué non se negociou -para
protexer a baixura. Non se lle dera
importáncia no Tratado de Adesión
e agora estamos a ver .q ue caen
os prezos. lsto nunhas estruturas
_tan febles non ten·un ha fácil dixestión. Se xa 9s· grandes armadores
sofren por isto, as estruturas familiares sofren bign má1s. Estaba visto cando estaban a dicer que otratado era moi bon, etc. Non digo
que fose doado negociar á Tratado, pero compria máis coidado eón
estes temas. O sector ·menos protexido pudo ser defendido) pero
nada se fixo por el.
.

-

A crise dos conxeladores tamén
está a volverse contra a baixura.
O paro tradúcese en sobre-ex·
plotación da costa.

Os presidentes da Cooperativa
de Armadores e das asociacións
de pesca conxelada sinalaban
hai pouco as seguintes causas
da crise: falta de caladoiros, redución de capturas, incremento.
das importacións e negativo
comportamento do mercado interior. Tense denunciado que a
causa terceira, o aumento das
importacións de peixe, tamén se
está a dar desde a própria iniciativa dos armadores.

Outra saída para o conxelado é
a criación de empresas rrtixtas,
pero tense demostrado que desde o ponto de vista do emprego
é igual de dura que calquer outra reconversión.
A empresa conxunta hai que contrapesala cun acorde pesqueiro. O
acorde ten que procurar manter o
cen por canto de todo : emprego e
empresa. A conxunta xa non é asi.
Hai que ceder unha parte do emprego e outra parte da propriedade . Non é posíbel entrar doutro
xeito en certos países. Cada empresa ten que sopesar se qtler ter
carta número de barcos e lle compensa ceder unha parte. AAs veces é mellar ter cincuenta empregados ca perder can. Tripulación e
bandeira própria debe ser o obxectivo primeiro. Cando esas vías non
cheguen haberá que buscar o
equilíbiio entre as duas.

Non é ta_
n asL Hai que diferenciar
ben. Incluso un armador pode ter 'CADA EMPRESA
parte nunha empresa importadora TEN QUE SOPESAR
e armadora. O que minca se pode
facer .desde o ponto de vista em- · SE QUER TER CERTO
presarial é supeditar unha á outra.
Cada un ha ten que funcionar inde- NUME.RO DE BARCOS
pendentemente. En xerar non se E LLE COMPENSA ·
pode afirmar que son os mesmos
armadores os que están a importar CEDER UNHA PARTE'
porque non é verdade. Hai armadores que importan peixe pero
moitas outras importacións non
son por iniciativa dos armadores. A
gran caída do mercado do calamar
foi propiciada pala importación do da e anunciada, de que entramos
loligo palestens da costa de Cali- nunha estrutura aberta que se chafórnia. lsto foi consecuéncia, sabi- ma CEE e que non é proteccionis-

Claro. Moitas veces cando din que
a Consellaria ten que se cinxir ao
'marisqueo temas que perguntar se ·
queren que nos quedemos parados
a mirar como se ven derriba unha
cantidade de desempregados que
despois quererán vir ao marisqueo ... Non se pode arregrar unha
causa para desarregrar outra. No
mesmo interese do marisqueo está
que non haxa crise na altura. Por
iso somos unha consellaria complexa. Na Galiza a pesca non é tarefa fácil. O .sector sofre tamén de
· que non haxa emprego alternativo
en terra. O Governo central decidiu
sacrificar a indústria dos ·estaleiros.
tocoulle a Astano e n9n tiña por
que. Agora está morto.

-....._

'OcERTO
E QUE DESDE
QUE INGRESOU
GALIZA NO
MERCADO COMUN,
PERDEMOS
POSICIONS
RELATIVAS
CONSTANTEMENTE'

As rias galegas están a experime n·tar un cámbio histórico.
Eran lugares de pesca e cons-·
trución naval e cada dia son
·máis centros de comércio e servizos

O comércio non é mao, porque xera emprego e riqueza. O sector pri~ mário nas sociedades avanzadas
~ len un peso porcentual !liáis bajxo
C}.i ca o de servizos. Seria bon que as
~ rias continuas~n como princip?I
<( centro de comercialización do peixe. Coido que é bon que Galiza
sexa centro de contratación do pei--------~-----~ . xe conxelado, tanto ·se ven da nasa frota como de outras. Isa é algo·
que hai que potenciar porque xera
emprego. Desde· o ponto de vista
-estético, é unha mágoa que o porto de Vigo se pareza cada dia máis
. ao de Rotterdam· pero que medre o
sector servizos é moi necesário.
Cabia esperar que o ingreso na vantaxe. Tamén ternos unha in- pesca ún pouco de·lado.
Hai unha frase do conselleiro de
CEE ia ser máis duro para os · dústria de transformación moi polndústria moi acertada: as autoesprodutores de alimentos. So- tente desenvc>lvida nos últimos A criatividade in~ustrial da Gatradas de terra non pasan por Galibretodo se como no caso da dez anos. Mesmo Dinamarca está " l iza nos 60 estaba na pesca.
za pero as de mar si. Ben· fariamos
pesca Qalega, estes alimentos a ver con. preocupación este ·Non pode ser que en vinte anos
en potenciar o tránsito marítimo.
obtéñense con salários baixos crecimento, e a min · paréceme . apareza a pesca coma o seu - Se non chegambs por terra, por
e ,por sistemas de extracción nfoi ben. Se cadra deberiamos calcañar de Aquiles '
.
mar podaremos .chegar. lsto comintensiva
transformalo nun pesadelo para
po.rta esa reconversión.
•
eles. O problema é que aqui $ .on- Sempre o foi, coidado. A pesca
Esa é unha verdade a médias. de o mercado de peixe fresco na xa leva unha certa angúria desde
Nós ternos unha indústria extracti- . Europa, ten os prezos máis intere- o ano 77. Quereria non ser un cava moi capaz e competitiva .. Máis santes. Os países que l'legocia- tastrofista, pero isto está ·dificilísi. ca o resto dos países comunitá:. ban. da outra banda, inWntaban mo, complicadísimo. Pero hai que
rios, agás Holanda ql!e é .únha frear o aceso de España aos re- facer todo o posíb.el para sobreviRESPONSABILIDADE
náción fortememnte co.r:npetitiva. cursos pero por outra querian se ver como tomos capaces de facer
O que pasa é que as trabas que asegurar de que tiñan via libre pa- durante catorce anos .. Catorce
DA POLITICA DOS ·
nos puxeron foron precisament~ ra os nasos mercados. Conseguí- anos dan para amortizar uns bens ·
DESGUACES FOI DE
no aceso aos recursos. O Tratado ·rano. -se competísemos en total de equipa. Catorce anos dan para
de Adesión é -unha obra mestra igualdade, non creo .que tivése- ir adiant~. Quereria pensar que
GONZALEZ LAXE;
de péchar camiños á frota. pes- mas tantos problemas. O proble- ternos a capacidade para buscar
PEROTAMÉN
queira para que non poda campe- ma está en non ter nós o aceso a as vias para seguir senda poténtir rias mesmas áreas que outras ·onde ele.s teñen e que dispoñan cia pesqueirá. Paises como Ale- · DO MINISTR0 E DOS
frotas; Isa consegujrono bastante · no noso mercado en liberdade. maña ou Inglaterra que tiñan uriben. E .certo que lle dá unha certa Nórí houbo' período transitório nen ha importante frota pesqueira ·non
QUEVIÑERON
estabilidade e: perspectiva sobre- lista de 300 para vender aqui. A foron capaces-de se salvar. A d.e
DESPOIS E LEVARON
todo ao rematar o período de negociación contemplaba uns in- hoxe é máis grave porque se nos
adesión, pero polo de noxe faena tereses globais de todo o Estado xuntan várias crises: a da indúsA TERMO ESA
en condjcións inferiores, de de~- e dalgun xeito decidi_use deixar a tria,. a agricultura, et.e.
•

'Se competísemos en igual~ade~
non teriamos prob_
lemas' .

'A
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APOSTGUERRA
VA.LOA E uso · oA MORlE. NO CONF.
L·ITO DO GO·LFO
.
.

MANUEL .CAO FERNÁNDEZ

/·

Qas moitas consecuéncias perversas a
extraer do des·envolvimento da guerra do
. Golfo Pérstco chama a atenc·ión ·o tratamento que os conten{ientes e os meios de
comunicación ao seu servizo dan ás vítimas, sexan estas civis ou militares. A explicación deste fenómeno pode estar no
entrecruzamento de tres elementos centrais: o grau de -desequilíbrio entre os contendentes, o carácter agresivo ou defensivo da guerra e as peculiaridades étnicoculturais das sociedades en conflito.
En princípio, haberia dous modelos a
aplicar para o caso de guerras de rnterese
xeral. Para simplificar diremos que cando
o desequilíbrío entre os contendentE;lS é
moi grande o máis feble trata de inflar, se
. é posíbel, o número de vítimas civis, en
tanto· que o poderoso só se retire a baixas
militares e minimiza os danos civis inftinxidos ao inimigo. Cando as forzas soff máis
parellas e póde~ prever ~n conflito con vitórias e derrotas parciais cada un dos
contendentes trata de incrementar as perdas do contrário e de minimizar as própr'ias. As vítimas civis non se recoñecen
pois case sempre desmoralizan máis aos
próprios aliados que p.o inimigo.
Por definición a ,guerra -ainda qUe con
matizacións- significa a auséncia do direito e· medida. Case todo vale se con· iso se
diminue o poder rival. É coñecido como o ·
ataque ou bombardeo consciente · ou por
erro sobre obxectivos civis soe -utilizarse
para acurtar a duración dos conflitos, acadar mellares posicións nas negociacións
de paz ou sirnplesmente para indicarlle ab
adversário até que ponto se pode e está
disposto a chegar para a sua aniquilación.
Cando un país ou alianza non é capaz de
protexer a sua povoación civil revela que
é vulnerábel . e seria absurdo culpar aos
agresores pela sua perfídia e maldade. O
inimigo ten que ser e debe ser profundamente mao.

trás da adopción das directrices anteditas.
Tense criticado que nesta guerra non
dos. A- apelación ao heroísmo dos soldaInteresa lembrar os métodos utilizados na
houbo mortos, non hai imaxes terríbeis de
dos mortos en combate non acadaria máis
guerra Irán-Iraq polo iranianos para a de.:. destrución e horror, nen información dos
que desprécio e ·repúdio· e só xeraria maiores dificuldades para recrutar novas soldacorrespondentes de guerra que nos talen
tección de minas e o caso dos kamikazes
do alto grau de devastación que, sen dúdos profisio·nais. Os soldados profisionais, · xaponeses na 11 Guerra Mundial.
típicos dos países ricos, teñen né>rmalmen~
bida, se ten .producido. As directrices dos
Pola parte iraquianc;t a censura e autodirixentes da AMO (Alianza Multinacional
te funcións agresivas frente a outras sociecensura na prensa, rádio e TV son ainda
Occidental) foron claras ao pedir aos pemoito máis estrictas ca en Ocidente, pero,
dades e están moito mellar preparados
riodistas que .non informaran sobre deter- . tecnicamente, mais a motivación dun solsegµramente, ha de haber diferéncias resminados temas. A' censura ou a autocendado non pode vir tjada só por untia maior
peito do tratamento das vítimas inimigas.
ou menor cantidade de diñeiro, senón que
sura forma parte do apoio que o chamado
Ao tratarse dunha guerra defensiva do
cuarto poder presta á operación aliada.
necesita -da comprensión, cariño e apoio _próprio território, o ódio ao invasor é un
moral da col~ctivi.d~de á que defende. Ain- · componente fundamental. Deixando apaf- ·
Case toda a información· céntrase en aspectos 'tecnico-r:nilitares e propagandístida que psicoloxicamente poderia térselle
te motivacións relixiosas de última hora
cos. As avantaxes deste modo de proceimbuído unh~ lóxica -irracional de compor(loita frente os infieis) as guerras defensider son evidentes e. a ninguén pode surtamento non debe esquecerse que o solvas incorporan un componente de autoesprender a sua posta en prática. Nunha
dado xógasé a sua própria vida. N9 fondo
tima moral que no límite pode levar a paresta problemática deriva dá contradición
guerra de agresión intE!rna ou externa na
ticipación en accións temerárias e a dar a
que os motivos da mesma non son patrióexistente entre o carácter cada vez máis
vida pola pátria con total convencimento e .
ticos, de seguridade
individualista e insolid-ásen necesidade de estímulos materiais de
nac'ional ou de de·
·
rio dos membros das
nengun tipo.
· tensa do território
.,EXISTE UNH~
sociedades postindusA destrución e marte nas fileiras do inimigo non só non se oculta senón que se
prQprio a desinformaCONfRADICIÓN ENTRE
triais e a necesidade de
apresentará triunfalmente como demostraCARACTER
contar cun exército
ción e nebu-lización
das consecuéncias
competitivo e poderoso· ción de que a vitória é segura e o intruso
do conflito son funINSOLIDARIO DAS
que preserve o nível de
pronto ha ser expulsado. A marte nestas
sociedades forma parte da cultura cotiá
da·mentais. Véxase,
SOCIEDADES
vida" e o benestar desas
por exemplo, o mosociedades. Na actualidun xeito totalmente alleo ás sociedades
delo arxentino de rePOSTINDUSTRIAIS ~ A
dade, os exércitos profiocidentais máis avanzadas . Non debe
presión . interna que
NEC~SIDADE DUN
sionais son a solución
confundirse isto coa idea de que a marte
neses países ten menosimportáncia que
·por noxento e desEXÉRCITO QUE AS .
ao problema.
piadado que poda
· Polo tanto, _o desconos outros pois, normalmente, é xusto ao
PROTEXA
ñecime.nto por ocultaparecer ten a vir:tude
contrário. A razón pola que países como
, de· ser eficacísimo.
ción das baixas ·e desVietnam ou Iraq poden arriscar e arriscan
Se falta 'O corpo do delito e o brazo executrución- próprias e do inimigo é esencial
a perda de moitos máis cidadáns ca, por
ter é difícil formarse 'unha opinión razoada
para non xerar máis opinións desfavoráexemplo, os europeos ou os norte-amerie moito menos clefinitiva. Sempre-quedará
beis á g,uerra nen sentimentos de culpabicanos pode ser dobre:
lidade. E curioso como se pretende xustifialgunha dúbida e facilífaselle a impunidaa) Existen máis persoas dispostas a loide aos responsábeis. A ignoráncia, procar esla actuación ca argumento de que
tar por ser países moi povoados e con alvisoriedade, o fanatismo e a desesperaseria psicoloxicamente negativo para os
tas taxas de natalidade.
ción s0ri saídas que favorecen en gran · nenas televisivos. Todos somos nenes.
b) Os custos da derrota son moi supeHai que dicer que o tratameñto sobre a
medida a execución da misión ou tarefa
riores para o caso das sociedades defen·militar de que se trate.
·
_
morte nas sociedades postindustriais oci.soras que para as agresoras e, en conse' Neste sentido, na ·guerra do Golfo existe
dentais é claramente diferente do das socuéncia, están decididas a arriscar máis
un certo símil co modelo dos desapareci- · _ cieáades tradicionais e tamén estaria de+
no envite.

a·

a
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IDEOLOXIAS.NO FIN-DE SÉCULO .

ACRATISMO DE DIHEITAS (UN EXEMPLO ENTRE NÓS)
CELSO X. LÓPEZ PAZOS - FRANCISCO SAMPEDRO

Non se precisa nen moita intelixéncia, nen
mesmo partir dunha mentalidáde de esquerda, para concluir que unha gran parte
dos artigas que desde as páxinas de "Faro de Vigo" asina o xornalista Anxel Vence, exemplifican un verdadeiro modelo de
panfleto reprodutor da mensaxe ideolóxica dos .media -ben que a un ní·vel inferior
· ao dun adolescente escolarizado. lso si,
con alegría, ironía, humor, e ... a arrogáncia dos ignorantes; que resulta ser a máis
insuportábel de todas·.
Pero o problema non é. a igno'ráncia,
nen o seria a falsedade, se a houber. Precisamente o que define a ideoloxía como
tál (e · falam.os do conceito científico de
ideoloxía, non da ideoloxía de tal ·ou cal
indivíduo, ou de tal ou cal grupo, ou de tal
ou cal. clase en particular) é o seu carácter
arrogante, isto é: a sua función de impór
·evidéncias como evidéncias e de non permitir máis respostas que aquelas que son
.indÜcidas polo espácio mesmo do modo
en como se cuestionan_ as causas. Xa o
dixo Marx, que inda que non está ·de mo. da non lle falta razón: "non só na res posta
está o engano, senóri tamén na pergunta". Non é cuestión, sen embargo, de facer reflexión intelectual nengunha sobre a
mensaxe ideolóxica de A. Vence, xa que inda que resulta óbvia a sua utilización
dos meios de ·comunicación como transmisores de ideoloxía- non -estamos diante
de alguén que, con independéncia da sua
adscrición p.olítica, manteña un mínimo
exercício da "razón", ou pr~tique un dis.curso baseado no rigor. Non estamos
diante de F. Savater ou A .. Finkielkraut,
que me recerián certo esforio .(como-xá ·se

. ten feito) por amasar a sua pertenzq á ararrogáncia "autosuficiente" contrasta coasmeio dunha escrita equívoca: diseminada,
de hexemónica da dominación de clase.
suas li1T1itacións intelectuais. Por exemplo,
desleixada, liberal, ácrata.
Non, certamente non estamos diante
Tomemos un exempio. O artigo publicacando detende os valores salvábeis "de
deste suposto, nen sequera da exploraese moderno imperio: el culto a la individo no "Faro de Vigo" o 6 de Marzo, titulado
ción .da sua miraxe. Pala contra, estamos
du?lidad, el gusto por las libertades, los
"Antiyanquis''.. Con el, continua as suas
a talar dun escrebidor de série· A rexional ·valoracións sobre a crise e a guerra do
orígenes revolucionarios de su sistema deque, asentado no seu recuncho de poder . ,. · Golfo, acontecimento no que non desex~
mocrático". Como se eses tres valores non
o espácio outorg.ado pala empresa. para _
a
estivesen forcluídos por... ¿como dicer pamos-entrar agora (os que isto subscre~e
que traballa-, abusa da indefensión éi.Jltura talar na linguaxe usada por A.V.? ... o
mos ternos incluso diferénoias sobre o mo. ral e da .desinformación da que son víti- -do de abordalo). Mais, independentemente
non-salvábel do sistema mesmo: Expoliamas amplos sectores da povoación, para
ción, miséria para toda unha parte do mundo que cada quen opine sobre o conflito,
_ intentar xogar un papel que lle queda dedo que non é visíbel, e mesmo para grancómpre ·reparar no monotema que se repimasiado grande. Non abonda ser "gracio- . te nese artigo de A. Vence, como en case
de parte da mesma metrópole (30 millóns
so" para escreber, nen abonda escreber
toáos os seus: o ódio disimulado, baixo cade estadounidenses existindo por baixo do
para saber do que se escrebe. ·
rauta bromista, a calquer posicionamento
índice de pobreza absoluta), cinismo de
En consecuéncia, se non é posíbel -polo
que ula ·progresista. Errada na exposición · Estado, terrorismo internacional, etc ... (e
dito- abordaremos os artigas de A. Venc~
oü non, calquer voz que discrepe do Grandescrebir isto non implica posici9narse sodesde unha perspectiva de -racionalidade, . de lrrríán ridiculizada por Vence no seu
bre Sadam Husseim, tal como trampea
¿cal pode ser daquela ponto de partida? o . ofício de provocación a meio da distorsión
burdamente A. Vence).
..· dun síntoma. A. Vence ·é síntoma dunha
deliberada de teitos ·e de relacións entre
Mais diciamos que non se trata aqaí de
nova caste de indivíduos, :outrora progres,
teitos. Dicer, por exemplo, que o descobrianalisar a ideóloxia do xornalista. O que
. que pratican unha sorte de acrQ.tismo de· mento de América polos españois "hace
verdadeiramente está en cuestión é a sua
direitas. Ouer dicer: ácratas nas formas,
difícilmente inteligible" o anti-americanis-· teima de arrerneter, baixo calquer desqulsuxeitos. ao poder no contido. O vieira utilipa, contra calquer posicionamento que se
mo, non chega a ter sequer a categoria de
zado é máis simples do que parece: non
enfrenta á dqxa: Por iso, a análise non potalác,ia; nen de sofisma: é pura tontaria .
só ao Amo non lle
Falar do "obsceno resde ser ideolóxica, senón .que debe ser psi- .
agradan os "tics" recoló xi ca. Antóllasenos que A. Vence se ·
paldo a la dictadura del
béldes, ssnón que llé
general Franco" por
resinte dunhas pantasmas "progres". Está
producen un efeito treparte · dos U:S.A., é ·ben. Nunca abonda con repetilo míl veces:
CONCRETO DE .
mendamente eficaz: o
un "progre" non é un progres.ista. Pero
ocultar a realidade da
de afortalar a opinión / VENCE CONSISTE E~
obscena depenaéncia · neste caso, como en moitos mfl.is, expurcomun, quer dicer, a
de España de aqueles.
gouse o prngresismo e permaneceu o
APONTALAR UNHA
dos media, através da
Pero cando máis gra"progrismo":
süa "radical" apariénVISIÓN UNÍVOCA DA · cioso está Vence é
Cer\amente, todos podemos equivocarcia. No caso concreto
nos(°E máis, induso calquer ten direito
precisamente cando
REAUDADE SOCIAL A ·. non pretende selo, ·(seguramente tamen a compu.lsión) a pro- ·
de Vence, consiste en
apontalar unha visión
xectar as suas pantasmas sobre os decando se pon sério e
MEIO DUNHA
unívoca da realidade
se erixe en conciéncia . mais. Só que as pantasmas non se esvaESCRITA EQUÍVOCA
social precisamente· a
+
moral; xa qu~ a sua en na proxección, .senón no diván.

e
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.AUN ANO DAVITÓRIA DA U.N.O.

-o governo nicaraguano presenta un novo e decisivo p,lan ecónó_mico
Ex-contras e sandinistas fan eqL:JiUbrios
ao redor de Violeta Chamorro
· . -· Moblllzaclón de
traballadores do ·
· sector estatal en
Abril do ano
P.asado. ·
Aesqúerda,
Violeta Chamarro.
Parte dos seus
votantes
.
recol'iecen xa ~ué a
situación
económica é plor
agora.

•M.V.

Cando se cumple un ano
da derrota eleitoral da
Frente Sandinista,-ífnovo
governo de Violeta
·
Chamorro ven de anunciar
a posta en marcha dun
novo plan económico que
considera decisivo. O
córdoba, moeda
nicaraguana, devaluarase
un 80% frente ao dólar. .
António Lacayo, Ministro
da Presidéncia e
verdadeiro home forte do
gabinete, recoñeceu que
se o nrnt:Q plan non
funcionaba o governo
fundiriase.
Até os votantes da UNO recoñe:cen que as causas están moito
piar agora, ainda que os máis recalcitrantes seguen culpabilizando da situación ao sandinismo.

MIGUEL REYES/APIC

O comentário entre os sectores direitistas é que António Lacayo, vários ministros e mesmo
Dona Violeta, "voltáronse sandinistas". Como proba preséntanse os acordes asinados o 26 de
Outubro, e conseguidos após
das extensas folgas de Maio e
Xuño . .
O certo é que polo .momento
está algo calmado o ambiente de
tensión, ainda que para moitos a

crise e·conómica pode conducir a
un estoupido social en pouco
tempo. Só entre Xaneiro e Febreiro, a inflación foi dun 40%:
O governo de Violeta Chamorro que sustituira o vello córdoba
por un novo, co.tizante en pariqade co dólar, viuse abrigado agora a devalualo na proporción de
cinco a· un. o ·apoio prometido
polo Governo norteal'!lericano
antes das e.leicións resultou máis

Daniel Ortega
'Se pretenderamqs der.rubar ao governo xa o teriamos fei~o hai un ano'
• BITTOR MENDIETA

Daniel Ortega foi
presidente de Nicarágua
desde 1984, datadas
pr!meiras eleicións
democráticas, até hai
agora un ano en que foi
sustituido por Violeta
Chamorro.
Cal é o papel
Sandinlsta?

ag~ra

da Frente

O feito de que a Frente non gañara as eleicións non debilita o
seu papel, porque un dos ob.xetivos do proceso nicaraguano foi o
de darlle ao povo a oportunidade
por primeira vez na história de
exercer o dereito ao voto de xeito verdadeiramente libre.

Governa a FSLN desde abaixo?
Tivemos que defender a conquista revolucionária frente a
acións concretas de parte do governo de Chamorro que tentaba
desmontar esas conquistas. lsto
xa se logro u en gran · medida,
produto da movilización popular,
das taigas de Maio e Xuño de
1990. Todos estes foron elementos determinantes para que lago
se poidese concluir un acorde o
26 de Outubro. Un acordo onde
o governo se comprometeu a
respeitar as conquistas revolu-

déncia porque agora pódenselle
pedir cantas ao governo naquelo
que non está cumplindo.

E está cumplindo?
Non está a cumplir en moitos aspectos. A taita non rematou co
acorde asinado en Outubro, porque xa coñecemos as características do governo e iso demanda, por outra parte, unha acción
permanente dos traballadores
para garantir o cumplimento d-os
acordes.

Que vai pasar se as privatizacións propostas polo Govern o e o empresaria.do son
adoptadas?
Esta batalla está plantexada
desde a toma de posesión de
Violeta Chamorro, cando o
governo decideu privatizar,
pero unha causa é que o governo queira e outra que poida. lsto dependerá da capacidade de taita dos sandinistas,
onde ternos un espácio como
non ten nengunha outra forza
en América Latina, e da decisión dos traballadores.

desde 1·978, pero iso non deu lugar a un maior compromiso, rien
a .unha · meirande incidéncia no .
tocante ás nosas próprias deci- .
sións e ao carácter ·da revolución.
·

Non foron un pouco abandonados pola Internacional S9cialista despois das eleicións?

-

Na IS houbo sectores, estimula. dos polos ~stados .Unidos, que
buscaron excluirá Frente Sandinista e meter a outras forzas po1í ti ca s pro-imperialistas nese
concerto internacional. Nós vemos a participación na IS .como
un espácio político que ternos
•
gañado.
Egin

ben tímido. António Lacayo visi:
tou recenteníente os Estados
Unidos co obxetivo d.e negociar
máis axuda.

Congreso ·
da FSLN en Xullo
A Frente Sandinista ten previsto
celebrar para Xullo ó seu primelro congreso. Namentras, as diferéncias de opinión entre as ba-

'0s Estados Unidos tiñan
tom·ada de ante·mán·
·a decisión-de facer: a gue-rra'
Vostede viaxou recentemen-·
te a Qrjente Médio e tense
c;oll._vertido nun lider do Terceiro Mundo, nun intre moi
difícil. Que opinión lle merece o co~portamento do Consello de Seguridade da ONU
ao longo da recente crise dQ .
Golfo?
As Nacións Unidas viviron unha situación de debilitamento
e os Estados Unidos foron o
principal factor que contribuiu
a isto, en tanto conspira· e non
respeita as re.solucións da
ONU.

Como enxuícia a fracasada
proposta de paz s~viética?
Coido que,
en condicións - sumamente
c o'm p 1ex as,
a
Unión Soviética fixo
un esforzo
por · contribuir a un. ha saida

polí!ica.
Hai problemas de comunicación entre a base sandinista e a direción? ·

Coido que non son problemas de comunicación, pero
hai que ter en canta que ~
cionári~s.
Frente ten que valorar o estado de opinión de toda a so~
Moitos din .que Chamorro caeciedade nicaraguana. e .valo"\
ria, se non. contase co apoio
da ·fSLN. O acordo do 26 de · rar tamén o feito de que non
se trata de botarªº governo,
Outubro paga o custo social
porque si se tratara diso, xa
que significa?
o teriamos feitó hai un ano, .
qoa folga de Maio. Pero. ese
O acorde do 26 de Outubro non
non é o interese, .senón que
trae consigo nenguli custo, poro governo asuma unha coeque nel logrouse que o Governo
s i ón, xusta, que cumpla o
se comprometera a non afectar
que fir~?u.
as c0nquistas revplucionárias.
Nunha situación de meirande ·
lntegrarase a FSLN ti.a Intensión, en . condició)ns nas que
ternacional Socialista?
os traballadores non terian ·un
instrumento sequer político ou
~ós estamos ligados á IS.
xurídieo, é de enorme trascen-

ses ·e no seo da própria Direción
Nacional son as veces públieas,
abríndose paso en ocasións o
desconcerto. Neste periodo precongresual dirímense as .·posicións entre "pragmáticos", "principistp.s", "radicais", "socialdemócratas", "co-goviernistas", etc.
Ninguén se dá por vencido ehtre
disc1..1sións-. moi fortes que se
. compaxinan con intensas chamadas á unidade e á coes1ón.
Os sectores máis á direita do
governo continuan a criticar o
pa·pel do Exército, pésie ·a que
este reduciu os. seus efectivos a
unha terceira parte. O próprio
Humberto Ortega, o seu dirixente máximo, é criticado desde alguns sectores do sandinismo a
causa do que consideran· "con- .
cesións excesivas".
· A contra, á sua vez, atópase
praticamente desmantelada.
Tanto Franklin (aoque tamén se
acusa de pro-sandinisrno) como
Rubén, ex-xefes contras, son hoxe funcionários do governo. •

tongo prazo para o futuro das
relacións Norte-Sur, entre o _ .
novo orde que intentan impo:- -·
ñer os -Estados Unidos e o novo orde polo que loitamos os
pavos do Terceiro Mµndo. lso
xustifica, o. tempo que lle dedicamos. E un xeito de contribuir
no posí.bel na sensibilización
___,____
da opinión pública mundial a
prol dunha solución política e
de aillar a polític~e guerra
que ven promovendo e impoñendo os Estados Unidos.

Vostede afirmou que Pérez de
Cuellar, · nQ canto de r~nun
ciar ás negociaciéns pola
paz, debeu renunciar ao seu
cargo.
· Porque Pérez de Cuéllar tiña e
ten a. abriga de non renunciar
a loitar pota pa.Z, de non aceitar como inevitabel unha ación
de guerra. Cando di ante a
opinión pública que non hai
solución deixa de ser Secretário das Nacións Onidas e teria
sido máis digno que renunciase ao seu cargo. Agora penso
que ainda ten unha oportuni. dade de interpretar un papel
en favor da paz, nestes intres
nos que a paz segue a ser feble.
·

Como ·e xplica as
A retirada de Kuwait foi unha
suas xesl:ións in- ~ rendición do·lraque?
ternacio_O lraque nunca se ptantexou
·nais,· cando Nicará- como un fin en si mesmo o non ·
gua · vive · retirarse de Kuwait. Cando Taunha si- rek Aziz compareceu ante a
prensa, despois da sua reunión
tuación
tan ·difí- con Baker en Xenebra RO mes
· cil?
de Xaneiro,· o Ministro de Exteriores iraquiano dixo claramenHai que· te que o traque estaba disposto
tomar en
a contribuir á s.olución deste
pr.oblema, pero ninguen qüixo
canta que
o desenlaescoitar.
ce da crise
Ninguén quix9 escoltar porde Oriente
que os Estados Unidos xa tiñan
Médio terá
efectos de ,tomada- a deci§.1ón_de facer a
•
media.no e / guerr~.

•
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CARTAS
ANOS DE MENTIRAS
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A Guerra do Golfo remató~, pero
só na prensa e na T.V. A realidade resultante da guerra non
aporta nengunha solución aes ·
conflit~s do Oriente próximo, nen
o pavo palestino ve garantido o
seu direito á autodeterminación
e ao recoñe'cimento como estado soberano na comunidade internacional, nen o pavo árabe ve ·
satisfeitas as · suas reivindicacións, ..dada a división que o imperialismo americano · produciu
entre as nacións árabes.
O E~tado español, máis unha
vez, serviu de fiel criado dos interesés dos EE.UU, antepoñendo estes intereses ávontade popular, contrária en todo momento.
· á gue'rra. Nen tan sequer o governo dt> PSOE tivo a decéncia
de respeitar os postulados do referendo da OTAN .do 12 de Mar-·
za do 86, nos cales se talaba de
_,.>1'1Jéás Tropas, do Estado ~spañol
pon entrarian nunca en guerra,
pela non pertenza de -España á
~strutura militar da .OTAN._ Xa vi- ·
•. mos nesta guerra do Golfo que o
/
envio de tropas á zona do. conflito dista moito de ser un acto -non
belixerante . .Unha mentira mais
-,,.,_ ~elip&-González.
~ / Naquel referendo dicíase que
as bases USA de utilización
"conxunta" {!?) non servirian para 9s_pl.ans militares da OTAN.
,,..Vimos tamén que desde a base
de ~orón os bombardeiros B-52 , do exército americano descarregaban toneladas de bombassobre a povoación civil no Iraq,
causando dúcias de miles de
mortos: lsto siñifica que as bases USA no Estado e~pañol ser·ven para a guerra e o ext~rmínio
de inocentes, -xU-sto ·o contrário
que o que dicía Felipe González
no 86. Unha nova mentira do naso "demorcrático" presidente.
O envio da flotiña españ0la ao
Golfo Pérsico en "misi_ón de paz"
supuxo- un acto claramente belixerante. Mais a partir de que cesasen as hostilidades, a sua presenza ali non ten nengun sentido, agás de servir de policía armada dos intereses USA na zona cara a prese~var unha arde
internacional favorábel a ditas intereses; e estan ainda ·ali o simplesmente por decisión dos organismos da OTAN e dos
EE.UU. Unha nova mostra de independénCia da soberanía nacional do governo felipista. Esiximos o imediato regreso das tro. _pas da mal chamada "coalición
internacional" -mellar seria o neme de exército imperialista-, inclu ídas as do ·Estado español,
aos seus países de procedéncia.
A guerra non é a solución dos
problemas do Oriente próximo.
· Non é tampouco signó de euro. peidade e modernidade o feíto
de mandar soldados á guerra.
Por iso defendemos . a atitude
exemplar_e coerente_dos mariñeiros que decidfron non partici:par no ~enocidio desertando, e a
de todos aqueles mozos que fan
un~a aposta pola paz, negándoqe a participar no exército declarándose insumisos_
Este 12 de marzo é o 5 cabodano do referendo da OTAN.
Cinco anos par·a saber que · a
OTAN non é nengun garante
contra o "perigo comunista" (?!)
e bastión ·defensor da "liberdade
ocidental"_ Hoxe a OTAN non ten

XOSÉ LOIS

--

Envlaselle unha bala co enderezo na ponta e dentro vai· a mensaxe de marte. Ela xa sabe o
que ten a facer.
Entón, sabido. isto, non será
necesario perguntarse se non se
fixo a guerra para probar estes
enxeños en carne hurnana?
Todos sabemos que .as armas
non é igual probalas en simulacros que ..en combate real. Por
iso as tres premisas de Petróleo,
Orde e liberdade, non me parecen suficientes para esta contenda na que morreron máis aliados por erres próprios, que pelas
armas dos contrários e esta paz
que hoxe se pacta, non será duradei ra se a arde internacional
non soluciona os problemas do
Líbano, Xordánia, Cisxordánia,
Gaza e Israel, asi como Irán,
Iraq, Síria, etc. e non haberá paz
no próximo Oriente, entrementres OS-problemas non sexan solucionados antes e os palestinos
non vé>lvan á sua terra e se acaden as premisas necesárias para
facer desta rexión unha terra silandeira e pacífica.
E é que a paz é como a democrácia. Non abonda con que a
Lei o diga, é necesário que creza
dentro de nós como crecen as
hormonas. Han vir coa xénese
da persoa.
Paz para os bons e xenerosos.

nengunha razón de ser. disolto o
tres nemes ben aclaradores;
Pacto de Varsóvia, quen é o iniAdam (comó o primeiro home),
migo? A única función que ten a
Betty (como a Betty Bo) e BeehiOTAN é a de soporte dos intereve (nido de abellas ou enxámio),
X.L. VEIGA
ses dos EE.UU. como primeira
que ainda que pare7a mentira,
(Tarragona)
superpoténcia militar do mundo:
foron . probadas polos americaEsiximos a sua imediata disonos en Califórnia con castróns e
lución, asi como. a non prorrogason descoñecidas para o resto
ENTREVISTA CON
ción do tratato bilateral cos USA .dos contendentes. Estas balas
MARIA XOSÉ PORTEIRO
sobre as bases de "utilización
parece ser que buscan o carpo
conxunta" (?!), e a demolición
Surprendeume máis unha vez.
do soldado co.ntrário máis para
das· mesmas. Cinco anos des·Aínda que xa non me deberia
ferilo que para matalo im_ediatapois, seguimos dicindo non á
surprender a estas alturas. Refímente, co seu · neme e todo. Ao
parecer, ·e segundo o ~ornal, son
OTAN e ás Bases. Cinco anos
rome á entrevista con Mª Xosé
despois do referendo pedimos á
dirixidas electronicamerite; a priPorteiro.
rápida volta das tropas enviadas- meira busca o fígado do combaOs motivos para adicarlle tanto
ªº·Golfo, e defendemos a insu- tente, a segunda estala ao che- espácio, fotos e titulares, o vaso
misión como un direito irrenurigar á ingle, có correspondente
periódico supoño que será o de
ciábel das persoas.
perigo para as partes vitais, e a
formar parte do governo municiSeguiremos dicindo OTAN non - terceira máis sofistioada inda,
pal de Soto. Un alcalde moi querido en Vigo, sobretodo polos esparece que explota lanzando,
e bases f9ra.
peculadores e en('.hufados. Ou
RUBEN AFONSO LOBATO
nen máis· nen menos que 9.000
por ser dirixente do PSOE "gale(A Coruña)
dardos afiados como alfinetes,
ga", gr&.n defensor da política de
que ao cravárense no carpo, deiMadrid para Galiza. Ou, se caxan o soldado berrando como se
dra, é debido a ese titular que lle
O GOLFO E A GUERRA
da mata do parco se tratase.
poñedes "O PSG-EG vai pagar
Claro que todas matan, mais .veen Vigo ·non pactar co PSOE".
Hai que seg~ir a talar da guerra
laqui o invento. Non matan dese~
do Golfo e as suas imprevisíbeis· . guida, senón que-o fan paseniNon penso que sexa· bon que o
consecüéncias, pois a explicañamente e o ferido necesita asísBloque, para sacar algun conceción do petróleo parece trivial, a . tencia .méqica ces gastos conselleiro en Vigo, busque o apoio do
de estabelecer unha nova arde
guintes para ser s~cado- do camPSOE contra o PSG-EG. Ese
internacional .é moi abstracta e a -po de qatalla e os' cutres nonse
non é o camiño'!.
de liberar Kuwait, semella moi
desalenten, asi como as curas
Claro que esta atitude complesimplista.
·
necesárias de primeira man. Asi
tase con causas como o debuxo
Pero é que ademais ternos óudé Siro, cercano ao PSOE, que
cumpren, as balas, as duas funtras .adverténcias a sacar da
cións dicotómicas para que foron
pinta na "Voz de Galicia" a Fraga
de case 500 miguerra. O custe _
facéndolle as beiras a Camilo.
concebidas; feridos que berran
llóns diários (cantas causas- neno meio do estrondo da guerra .e
Cando é. o único partido qu~ non
cesárias para a educación no11
ten acordós co PP. Nen no parlaque hai que evacuar pronto (ainse farian con eses cartas?) e a
da que morran de todas, todas)
mento nen nos concellos.
situación xeográficá, da que a
Compañeiros, é mellor que
e alterar a moral do combatente
maioria dos norte-americanos -o
que sente os laios do compañeibusquedes unha búsola.
mesmo pasaba con VietnamX.AGOSTIÑO LOMBA ÁLVAREZ
ro e deixa de apontar ao inimigo.
non saben situar no mapa -cómo
1
(Conselleiro Nacional do PSG-EG)
· lsto é o que se chama guerra
tantas outras causas- tan alon~
intelixente e que ben pod~ria
xadas da süa terra americana.
chamarse Guerra Psicolóxica
Mais aquí o bon. Segundo
Contrário. ·
RESPOST~ A BENXA S. CALVO
"Los Angeles Timés", non hai
Aó que chegou a humanidade!
Eu tamén quero entrar no xogo
que matar o inimigo, senón ferilo
Xa non só se mata, senón que se
das hipóteses que propón Don
e que berre para que asuste aes
fai intelixentemer:ite para que socompañeiros, amais de facerlle
fra o contrário e con miras a fa- · Benxa S. Calvo no número 464
gastar os · cartos ao contrário,
cerlle gastar máis cartqs e tempo ,de A Nosa Terr~. E penso que
pois entrementres un morto re.teño dereito a faceto porque fun
nos feridos que van morrer. ·
clama unha pala silandeframenmembro do xürado -que non xúAntes os homes matábanse
te, un .ferido brama palas aten- · nas guerras cara a cara, dándori, . ¿como ousa criticar o léxico
cións léxicas dos enfermeiros ao
de Riosil quen emprega unha
se casos de amizade entre contempo que os compañeiros fixan
. palabra .tan superferolítica e
tendent~s antes da loita. \Hoxe a
a vista nel é deixan de disparar,
allea?- do último Premio Blanco
causa "faise a distáncia e non é
por iso as xoias da guerra teñen
necesário ter trato co inimigo .. ·Amor. Ese que, ao qen vis~o, '·

provoca no bo de Don Benxa secrecións de adrenalina, por non
dicir de humores menos confesables.
Pero dicía que eu tamén quera
xogar ás hipóteses. Primeira:_¿é
Don Benxa uri badulaque? Tal
podería deducirse do seu estilo
¿literario? Segundo: ¿foi ou non
foi Don Benxa concursante no
Blanco Amor fallado con toda
limpeza (houbo ben de luz e de
taquígrafos) no Concello de Narón? De ser certa esta hipótese
o calificativo que merece Don .
Benxa estaría a ton coa sua ruín
conducta.
Agora non máis xogos. Soamente dicir con toda seriedade
que non consinto que ninguén
peña en tea de xuicio a honestidade dos meus feitos, nin daqueles nos que son copartícipe ;
atal o fallo do último Premio
Blanco Amor. Así que, a modiño
don Benxa e penseo unhas cantas veces antes de pór a lingua a
pacer. Por unha cuestión de hixiene, vaia.
VICENTE ARAGUAS
(Majadahonda)

OUTRAVOLTA,
PEDINDO BIBLIOTECAS

Para unha preservación precisa
da literatura galega clásica e non
parcelária (preservación asi tanto material como tamén no seo
do corazón e no espírito da nasa
· xente); para unha penetración
social toda vez poderosa e ao
tempo fonda do pensar e do sentimento galegas; enfin, para unha acollida xeralizada e máis
ampla de1a de cara aos cidadáns: para todo iso -que é causa que nos parece mói considerábel- cómprense moitas máis
bibliotecas na nasa comunidade
autónoma. Nada de definitivo senón se fará sen estas; pouco
quedará ben rematado ao cabo
sen elas, pasto pois que un pavo
sen memória colectiva -ou "un
povo que esquece·dos seus poetas" nun dicer breve de Ramón
Piñeiro en lembranza de Pimentel- este pavo está mesmamente pasando á sua desaparición
por falta de coesión social que
certos cobizan, Verba volant,
scripta manent, segundo nos
canta o antigo refrán. "Cada dia
vemos navidades, ouvímolas e
pasamos e deixámolas atrás, ou
á segunda ollada, (xa) non hai
quen diso se marabille? Celestina, 111". lsto é mojto máis certo
hoxe. Necesitamos un libro, necesitamos moitos bos libros en
Galicia para que sexan !idos
efectivamente. O cultivo que determinará o porvir do país, pende
diso, ao. naso xeito de ver. Doutra banda, agora estamos a vivir
nun mundo de masas ---€ dicer:·
protagonizado pelas masas-.
que todas teÁen o ·direito de ·acceso á cultura. Eis o por que
esas moitedumes non dében ignorar as men·saxes criadoras de
Rósalia· e Castelao e alguns outros máis, _que- deben· ri~ar preto
do corazón e do espírito da nosa
-xente. Sempre. Porque non só
se vénce polo fio da espa~a, senón que se convence mellar pela
persuasión pacífica da pluma.
Das plumas ... Qui potest capere,
capiat.
XOSÉ MARI~ GARCIA
(Viana do Bolo)
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A .maqueta do proxecio Baláciosde
.
urbanización de VigO destruida pola desídia municipal
Unha ·exposición aritolóxica será aberta.én Vigo no próximo mes sen esta peza fundamental
• XAN CARBALLA

Un xornal galego (Atlántico) lanzaba a noticia dias atrás: a maqueta
do proxecto urbanístico de Palácios nos anos trinta estaba destrozada. A evidéncia do arquitecto
Fernando de Castro, que pudo ver
os zaniscos finais daquela. obra en
escaiola, non admite contestación
desde a sua perspectiva especializada, "despois dun pelengrinar declara a A NOSA TERRA- puden
localizar, xa en Decembro e a poucas sémanas de abrir a mostra de
Palacios no Auditório de Galicia,
os restos daquela maqueta en escaiola que o próprio Palacios mandou facer e que recollia a sua obra
cumbre en matéria urbanística_ A
idea era que fose a peza cenrral sobre a que xirase a exposición de
toda a sua obra arguitectónica pero
cando cheguei ao armacén municipal dinme conta de que non tiña
remédio a destrución. Víase clara.mente que fora tratada sen nengun
cariño, como peixe podre. Tal como está que ninguén pense que ten
algo, ó erve para tirala".

Maqueta do Plan Palácios (1932) na zona central da c;:idade. Hoxe xa non existe, peridos os anacos nun sotárrego mpnicipal
.

de Castro, arquitecto municipal en
Fuenlabrada, ten en marcha un ambicioso proxecto de exposición· en
Madrid no que xustamente se está
tratando de involucrar ás institu-

A ·exp~sición que dirixiu Fernando de Castro, recentemen.te vista
. en Compostela e prox!mamente en
.. · Vigo, serviu para reivindicar a fi- .
gura dunha das prímeitas figuras
. da arquitectura galega .. ·Ferníiqdo .

cións que ocupan édifÍcios desefta-:
dos por Palácios. O Palacio de Co- :
rreos ou o Hospital de Jornaleros .
de Cuatro Carniños (sede da COTOP m~drileña) ou a .sede do Ban-

~

co Central son alguns destes edifícios dos que se quer levantar unba
maqueta completa, ''.estamos .tratand_o de que sexan eles mesmo
quen fináncien estas realiz~cións,

A história dunha cidacle soñada

"Asombra Antonio Palácios. De
que manantio de eterna xuventude.
sacaba este home a v,italidade e
nervo da sua arquitectura? De seguro que nalgunba ocasión tense
apuntado nel unha posíbel crise
criadora; sentiuse esgotado, mondo
de ideas, incapaz de lieixar correr
sobre o papel de debuxo o seu lápis cargado de febre. Se tal ocorreu, que non o sei, poderia ter
pensado o de Faetón, fillo de Hélios. "Se non rematei grandes empresas, desfalecin por acometelas".
A responsabilidade desta desEste texto recollido do texto que
feita eslúen eco tempo. Recupera· abre o catálogo da expos~ción Anda e restaurada nos primeiros anos
tonio Palácios, do que é autor Ferde x.estión democrática dunhas
nando de Castró, podia moi ben incortes de cabalos en Castrelos,estitroducir o que tívo que ser o procevo exposta en diversas ocasións,
so de· ideación, aprobación e defina própria Cása Municipal con
nitivo desbotamento do proxecto
motivo da exposición do Plan Xeurbanístico que para Vigo concebiu
ral de Ordenación Urbana. Se o reAntónio Palácios. César Cort laiácén dimitido Rafael Cameselle non
base da sua non re~ización, porpermite o acceso aos restos arqueque "dificilmente se poderia lograr
olóxico, "porque se está facendo
unha cidade Ínáis fermosa ca por el
inventário", Francisco Santomé,
imaxinada. O fantásfico tomou ·
responsábel de Urbanismo, maniaqui dimensións incomparábeis".
festa que "xa non hai nada que faVias Atlánticas, comisas sobre o
cer. Perdeuse". O cronista da cida-.
mar, funicular ao Castro, o outeiro
de, Bernardo V ázquez Gil, recoñe-· .
sagrado da Guia (onde tiña un prpce tamén que xa pouco se pode faxecto-soño de facer un templo. vocer, e exténdese nas suas declara- · tivo da Paz), Palacio Rexional, fe,ción~ públicas na crítica ao prorrocarril subterráneo, hipódromo, xecto urbanístico, duas ·m atérias
cidade xardin ... non é complexo
sen. conexión "o pi:oxecto de Palá:seguir todo o proxecto· Palácios,
cio s era 1;1n Vigo 1.~viatánico,
concienzudamente historiado por
monstruoso, porque""era irtealizá_;
Xosé Luis Pereiro ("Ei urbanismo
bel".
vigués contemporáneo'.') no libro
colectivo "Vigo en su história" ediVindicar
tado ¡i.o 1978 pola Caixavigo.

a António Palacios

que -custan vários millóns de pesetas, e idea tivo unha recepción
-positiva. Iso mcrementa o contraste co dano que· se fixo no caso da
maqueta de Vigo, non só porque
. era ~ncárrego supervisado do próprio Palacios, senón porque atinxia
a un proxecto urbanístico completo ·
para unha cidade·: Palacios realizou
aspectos parciais noutros lugares,
como _por exemplo a.configuración
da Porta do Sol madrileña, pero o
proxecto vigués estaba completo
c·oa guinda da maqueta. Hoxe existe todo o· levantamento carfográfico que .se re..alizou,1 . os seús • dibu.
xos, pero mesmo uns pane1s que
recollian parte'deste material púdenos ver arrumabados e gravemente
deteriorados cando estiveri en Decembro en Vigo".
A maqueta estaba Levantada en
eScaiola, µn material de conservación complexa, pero que aturara
máis de 40 anos en precárias condicióris e lograra ser reposto na sua fasquia ~rixinal a finais dos 70. A
.desídia é _a única explicación do
seu lamentábel final, "pódese volver a levantar. unha maqueta -di .
Fernando· de Castro- e non seria
. má idea como desagrávio e mesmo
porque é unha peza fundamental
do património histórico de Vigo,
unha obra cumbre de Palácios no

a

A maqueta que
completaba o plan .
urbanístico de Vigo do
arquitecto galego_António
Palacios Ka é história.Da
qu~ debia ser estrela
singular da·exposición
que o próximo mes
mostrará en Vigo a 'obra
do criador porriñés xa só
quedan, nun sotárrego
municipal, alguns trozos
destruidos que segundo
Femando Castro,
comisário da exposición,
convirten en imposíbel
calquer intento
restaurador.

O proxec!o Palácios
O proxecto de Ensanche de Vigo,
encarregado a Palácios o 6 de De._
cembro do 1930, foi finalizado polo porriñés a ·Úns do 1932 sendo .
. aceitado e11 sesión plenária o 13 de

casco da povoación, e· a "Extensión" .que comprendía o resto de
terreos paralelos á costa. A área
marítima abranxia practicamente
toda a marxe Sul da .Ria de Vigo,
desde Arcade até Baiqna. A . zona
de Extensión collia o termo muni:..
cipal e as cidades satélites da co- .
marca" .
'~As te-orias de Palácios sobre as .
operacións de reforma interior, su.-. ·
puñan a transformación do antigo
recinto amurallado, .arredor dun eixo principal constituido pola Rua
de Galicia que pártindo. da Esta_:
ción Marítima chegaba até a plataforma de San Sebastián, onde se
Decembro do 193i
situaba o Palacio Municipal. A .
O Plan Palációs enfoca Vigq
continuación.pI:olongábase por untendo en conta o hinterland de inha grande escalinat~ até: o Palacio
fluéncia da cidade "aspecto que ten
Rexional, proxectado no cimo do
un gran valor dentro da história urmonte do ·Castro. Todos os edifíbanística española poi.s é un dos
ci'os oficiais ·que flanqueban esta
primeiros estudos que se realiza ~
rua constituían a gran Zona·Admi,este ruvel, xunto con outros ·re.dacnistrativa e serian o ~ixo represen.:
tados por. Nuñez Granes no 1926 e , tativo da cidade. "Foi este planteaen Barcelona polos frmáns Rubio y
mento da zona administrativa un
Tµrudi no 1932. Segµindo a idea
dos motivos principai's de oposi- .
de zonificar a cidade Palá~ios conción ao-Plan, que se traducirla na clue que o desorde_urbano até o
stia pront?- anulación".
.
presente -1932- é total e absoluto e
Ep canto ao .espácios libres en
o plan. que proP.ón "atallará, ao ser . -zonas verdes Palácios· procuraba
cumplido con vigor, o actual liber"que a cidade penetre no campo ao
tinaxe, encamiñando a cidade á
tempo que o campo irrumpe na cimáis perfecta ordenación, en xeral
dade" e estabelecia seis grandes
beneficio público". Xosé Luis Peparques urbanos situados na zona
reiro exténdese en explicar o · pr~
de Extensión da cidade: o Castro, a
ceso de zonificación, "o estudo da
Guia, Castrelos, Vilar de Fuertes
cidade para a sua división en zonas
· (en San Roque) e o Parque de Tefoi a matéria que. sen dúbidas apre- .
rr.amar, na aba ele Coia, que seria
sentou maiores dificuldades. A sotamén campo de aterraxe de autolución proposta ·en canto ao sinalaxiros e helicópteros.
mento de zonas, é actuar como se ·
A rede viária principal estrurás·e tratase dunha cidade de nova
base en tres vias paralelas á costa:
criación. A forma_ lonxitudinal da
Avenida Atlántida, pola beiramar; .
cid;ide condicionou o sinala..mento
a Via Céltica, a média Ladeira e Via
de tres grandes areas, a "Maríti- __ de Comisa, de Teis a Samil. Comma", en terreos colindantes coa
plementábanse cos eixos transverRia, a "Interior"; ocúpada polo
sais Via Sárdom·a e Via Alba.

O Plan Comarcal
· e o-fin dun soño
Ainda _que o -aspecto que oferecia a
maqueta destruida tiña roáis· rel~
ción coa .própria cidade que coa totalidade do Plan, Pereiro Alonso
destaca que o máis orixinal era· o
Plan Comarcal, apenas divulgado,
."que concebia a cidade de Vigo e o
seu hinterland de -influéncia sobre
20 cidades satélites, dependentes
da cidade principal, rebasando encargo récibido. O conceito das cidades satélite, inspirádo nas ideas
de Howard (o criador das cidades
xardin) influiu en Palácios que
· · concebía a província de Pontevedra .como unha imensa cidade-xar. din. A falta de planos topggráficos
precisos foi a razóri de non -poder
conéretár os seus plantexamentos.
para cada cidade ·satélite. Porén, a
modo de exem}?lo, incluiu no Plan
de Ensanche a ordenación do riúcleo de Panxón, como unha cidade
satélite e zona de repouso de Vigo,
inspirada nos princípios irregulares
preconizados por Camilo· Sitte".
A tramitación do Plan· só recibiu
unba única reclamación após a exposición pública. O 6 de Agosto do
34 apróbase polo Ministério de
. Traballo e Sanidade. O 3 l de
Agosto do mesmo ano Palácios é nomeado ar'll1itecto ~onorário de
Vigo, pero dous meses despois em:pezan as oposicións. Hai dous pleitqs, da Cámara de Propriedade e
outro particular _d e 15 persoaxes
.influintes na cidade. Co golpe militar aceléranse os pleitos e o 9 de
· Decembro do 36 o concello renúncia a todo o actuado a respeito qo
Plan. A senténcia xudicial de 4 de
Febréiro da 1937, significa o fin
·
+
do Plan Palácios. ·
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'PENSO QUE HAI
MÁIS ACTIVIDADE
FILOSÓFICA
NOSENSINOS
MÉDIOS
QUEAXERADA
POLA
UNIVERSIDADE'

voceiro d&.Aula Castelao de Filosofia

'Non podemos definir
Galiza sen·empteg~ .
.·cá~egorias semellantes
ás usadas en Latinoamérica'
• XAN CARBALLA

Domingos A!itón Gai;cia
Femández é o portavoz
público da Aula Castelao
- de Filosofía, o colectivo
que organiza desde haÍ
oito anos a Seinaná de
Filosofía de Pontevedra.
Profesor nun Instituto da
cidade do Lérez,
Domingos Qarcia aborda'
nesta entrevista a .
perspectiva desta edición
que comeza o 1 de Abril e
a función da filosofía no
proceso de análise e
transformación.
Por .que escolleu a Aula Castelao
a realidade de Latinoamérica
nesta edición da Semana de Filo-·
sofla?
Porque nos parece que se vai mon- tar unha parafemália de cara ao 92,
con moitos cartas polo médio e hai
que denunciar todo iso. Na apresentación do programa provisional'
eu lembraba que máis que un encontro de duas culturas foi un encontronazo, un topetazo. Do descobrimento pódese facer memÓria
para ver que pasou e como están
es~s paises, pero non podemos celebr~I case nengunha causa. Destruíi-onse culturas, desartelláronse.
pavos e non s·e pode agachar a cara
c;olonial do fenómeno. Traer xentes que pensaran Latinoamérica
desde unha perspectiva crítica e
militant~ pensamos que debe ser
unha soite de aldabonazo crítico.
Pasando a outro plano Qaliza é unha sociedade que non podemos
definir ·sen usar categorias de análise semellantes ás. usadas con La- ·
tinoamérica, vivimos unha ·situa- '
ción, ainda qu~ distinta, tamén co-

sidade, incorporándose por suposto
ás últimas correntes filosóficas, 'debe faceto desde a especificidade.
Lembro a frase do filósofo portugués José Marinho, "Se a aye ten
asas como é que pode ter pernas?".
Podemos soñar, elaborar utopias...
ter asas para voar, pero ao tempo
precisamos ter as pernas ancoradas
na realidade. Se non queremos
pensar no vacio ternos que comprender os problemas que están
arredor de nós, e descobrer a quen
pensaron a Galiza desde aquí, como realidade dependen te, su bdesenvolvida e periférica.
·

lonial. E ademais ·está o vencellamento, directo e claro da Galiza.,
através da emigración. Todq o es-.
tudo que xira arredor do fenómeno
, da emjgración é unha das partes
fundamentais desta VIII Semana.

A Semana ten unha estrutur'a
pensada para.extender a un público amplo os contidos da filosofla.
· Nós centrámbnos, como norma de
funcionamento da Semán, en tres .
· aspectos: pola mañán na universa- ·
lidade da filos'Ofia, despois, nas
tardes, nas .relacións entre ese discurso e Galiza e pola noite tratamos de divulgar, para que un público máis extenso se incorpore.
Así conseguimos que esta Semana
non vaia dirixida a un público exclusivamente versado na· filosofia
senón que todo o mundo se poda
aproveitar dela. Máxime cando 'se
celebran en Pontevedra, que·é unha
cidade con pouco artellamento cultural.

A Semana de Filosofía, xunto
coa Bi'enal, son o-centro único da
actividade cultural de prestí~io.
da cid~de.

Segue habendo unha comprensión do saber filosófico como
abstracción lonxe do profano.

'ÜESTUDO
.QUE .X lRA
ARREDOR
DOFENOMENO
DA EMIGRACIÓN É
UNHA OAS PARTES
FuNDAMENTAIS
DA VIII SEMANA
DE FILOSOFIA'

Pontevedra é unha cidade condena. da i desaparecer porque a .nível ·
económico non ten nengunha actividade industrial que lle 'permita
·S.obrevivir, tarilpouco é unha cidade élormitório pois ten un urbanismo aberrante e que de momento
. vive como cidade administrativa.
No prazo de poucos anos Ponteveaberta ao turismo. Manter actividadra vaise desmantelar, e eu comdes culturais como a Semana de
·probo cos estudantes que ninguén
Filosofía
u-a Bienal axudan a esten pensado traballar aqui. Pensar
pertár un pouco de conciéncia críque .indústrias de enclave como as
tica e que esta grave situación se
Celulosas van ser altenativa é en· retarde.
ganarse porque son moi poucos os
postas de traballo que ofertan e· o
A partir destes anos de actividaque cons.iguen é afastar a ,Ponteve- ·
de ininterrompida, cal é a radio~
dra do que deberia ser: unha cidagrafia do pensamento filo~ófico
. de aberta ao mar, mesmo cos incona Galiza?
menentes que pode ter unha cidade·

Telegraficamente, penso que na
universidade está practicamente
morto. Salvo en contados casos a
Universidade no campo da filosofía demostra unha dependéncia total. Séguese a pensar en relación
aos grandes clásicos e penso que
os fenómenos específicos de Galiza, ainda que haxa que artellalos
nun discurso universal, non se tocan ou faise minoritariamente.
Penso que hai máis actividade filosófica nos ensinos médios que a
xerada pola Universidade. Ainda
pensando en grupos como Aletheia, Enxergo, Aula Castelao ou
mesmo os Seminários de Filosofia
que son os grupos que dinamizan a
actividade, están vencellados ao
ensino médio na sua totalidade e
son quen fan xomadas, descubren
e estudan pensadores galegos, traducen libros,. .. A Universidade.fai
moi pouco por descobrir o que poderiarhos definir como un pensa·mento galega.
Tamén falta un programa amplo
que recupere os nasos clásicos, faltan edicións fiábeis, falta unha popularización e coido que a Univer-

Se o discurso filosófico ten algun
sentido é non senda 1exitimador do
sistema, e tampouco ten que ser
consentidor so capa de neutralidade ideolóxica: unha sociedade como a nasa preci a, moi especialmente, dun pensamento crítico.
Penso que falta unha filosofia
vinculada a outras áreas. A filosofía é un saber de segundo grao que
debe artellarse sobre saberes de
primeiro grao. Estou a pensar na
economia, como podemos facer filosofia na Galiza sen estudar a economia do subdesenvolvimento? A
filosofia, se quer ter sentido, debe
facer unha alianza teórica con formulacións moito máis concretas
como poden ser as da economia, a
socioloxia a história. Unha filoso• fía como a que se practica no eido
académico é unha filosofia dome - tjcada e mesmo diria que non é fílosofia.
Paréceme que a mis!ón da filosofia hoxe é vincular nunha urdime de ideas, nunha visión interdependen te, as diferentes ciéncias
entre si e as ciéncias caracterfzanse pola sua actualidade. Haberia
que unir as categorias de análise
que permiten pensar o presente
coa acción militante 'que permite
transformalo. Ese é para min o auténtico sentido a filosofia. Se hai
que transformar un sistema hai
que coñecelo e para iso é preciso
dialogar coas ciéncias.
+
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Contramanual
.
para editores
{

Os primeiros volumes dos escritores surrealistas apareceron nunha
pequena editorial que se chamaba
· "Au sans pareil". Veu outra despois: Éditions Kra, que foi releva- .
da por Jose Corti, que ainda existe.
Nos anos 50 duas editoras publicaban textos dos surrealistas: Pauvert
e mais Arcanes,qtJe pasou a chamarse Éric Lsfeld. A primeira editaba surrealistas; o segundo era un
editor surrealista. Os dous, contraeditores. Os dous continuan hoxe a
editar; ainda que Losfeld morrera,
a sua filia tomou a editorial nun
momento de crise e hoxe percorre
os carreiros que tracexara seu pai.
Éric Losfeld morreu en 1979.
Dias antes do seu pasamento, rivera nas mans os primeiros exemplares das suas memórias. Endetté
comme une mule ou la passion
d 'editer, si, porque para Losfeld ,
editar era unha paixón, non un negócio. Agora, hai poucas semanas,
unha segund edicion das memorias
de Losfeld ve lume. Unhas memóri~ que escrebeu porque llelas ped1u o seu amigo Pierre Belfond;
mernórias que viñeron interrompe~, segundo as suas palabras, "a
qmetude do editor que non ere na
edidicón, e do home que renunciou
á virtude salvadora do traballo".
Mais, quen ·era Éric Losfeld?
~acido en Bélxica, en 1922, partic1pou na segunda guerra mundial.
Fillo. de anarquistas. Prisioneiro
dos alemfus, lago liberado. Cando
a liberación escrebeu unha novela
ao modo de Maxence Van der Meersch: Vous que aprés moi vivirez e
vendeu 800.000 exemplares. Casou e montou unha libraría. Divorciou e deixou o negócio á ex
muller. Marchou a Dakar e ali traballou. Un dia, despois dunha liorta, coñeceu á que seria a sua segunda e definitiva esposa. Tomou
ª.:aris co_n menos cartos dos que
tina e coneceu ao urrealista :
André Breton e Bejamin Péret. E a
moita máis xente. E púxose a editar. E comezaron os seus problemas: coa censura. Losfeld era un
especialista en editar literatura erótica baixo man, de "Fanny Hill"
até "Emmanuelle", un dos seus
maiores éxitos.
Como éxitos seus foron a edición (e dirección) da revista de cinema "PositiÍ" ou "Barbarella"
que lle produciu cartas ... e vária~
visitas á " 17 iene. chambre · correctionelle" por ataque á moral. Cámara da que Losfeld foi un asíduo
visitante. Con Pauvert e Maspero
son os "líders" das denúncias a
editores; e non por non pagar aos
autores ou por pirateo. Pero o
· máis interesante das suas memórias non é, quizá, o saber quen forop os seus autores predilectos e os
escritores que publicou (como
ex.ernplo, aí van uns nomes: Benjamm Péret, Hans Bellmer, Mandiargues, Emmanuelle Arsan, Sade,
Arrabal, Topor, Lotte H. Eisner
Ionescu, etc.), senón a sua· morai '
como editor.
·
Nos anos 50 publica o importante libro de Michel Carrouges Les
machines celibataires. Un dja se
inteira de que o autor é cristiano,
non o ere e llelo pregunta; a resposta é afirmativa. Núnca máis tornou ·publicar causa des te autor
-por outra .parte, . un interesante
ensaísta da. escola de Albert Bé~
. gu~n .. Outra vez intéirase de que

outro autor ·seu, Maunce Raphael,
·q ue se faria popular na Franza como novelista policial co pseudónimo de Ange Bastiani, fora respon- ·
sábel, no dt!partamento de Eure,
para a cuestión xudea, non tomou
velo nunca máis. Noutro momento
di que el non editaría nunca a un
fascista, fose Céline ou Jean Cau;
que non comprende que nunha
mesma colección ou nun mesmo
catálogo estexan xuntos o comunista Aragori e o antisemita Drumon, o rebelde Péret co fascista
Rebatet. Losfeld 'era un editor por
paixón, non por negócio.
Pero hai. roáis causas nestas memórias, retratos de infinidade de
persoanxes, de Breto~ a Godar, de
Péret a Robert Sabatier. E os seus
lios coa xustiza. Cando o xulgan '
por reproducir nunha revista editada por el -"Coupure"- un número de "L 'idiot intematjonale" di ao
xuíz: "Coupure é unha revista surrealista e é a primeira vez que unha revista tal comparece perante un
xuíz. Un surrealista, porén, dixo
noutrora que babia que baixar á
rua e disparar ao acaso. O seu autor non foi perseguido pola xusúza
e -contado- trátase dunha frase
perigosa amda hoxe- Imaxine, por
exemplo,_ se se aplica en Tours oQde o alcalde, Jean Royet "(gaullista), foi eleito co 80% dos votos
arriscaríamonos a alcanzar, un car~
gador de seis balas, a catro imbéceis e un crápula". Foi condenado.
Anédotas hai moitas, páxinas divertidas roáis, reflexións sobre a
vida, a Ínorte e a políticá, a cada
párrafo, mais sempre a ironia, o
humor, as gañas de viver, o ódio ao
fascismo, á policía _que ten a necesidade ontolóxica de aporrear-,
clero. Cando non a provocación: a alcaldía de Niza decide dar
o prémio á literatura de evasión,
Losfeld está no xurado e de acordo
con Robert Sabatier deciden .darllo
a Jacques Mesrine (Bandido fran- ·
cés que conseguira fugarse várias
yeces dos cárceres franceses) . Os .
msultos da prensa de direitas non
se fixeron esperar.
Endetté comme une 'mute é· un
contra-manual para editores. O autor non buscou a glória, non qµixo
facer pátria, non inteotou facer
.grandes negócios, pero. os libros
por -el publicados 'están aí, das
obras completas de Benjamín Péret a Boris Vian, pasando por .Léo
Malet ou Henry Miller (quen lle
envou o orixinal de Dias tranquilos en Clichy) até ser o introdutor
da banda desefiada de calidade na
Franza. Éric Losfeld foi un editor
por paixón, ese é o seu grande mérito. Na Galiza, ·desde Casal, quizá
ainda non exisiiu o editor apalxonado.
+
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wer Jhabala, quen deu tan bos resultados coma Un cuarto ·con vistas, Quarter ou Oriente e ocidente ·
posibelmente a mellor fita sobre o~
contrastes entre o mundo británico
e o índio através de dous extraordi'nários retratos femininos feítos por
Greta Sacchi e J ulie Christie.
. Coa excepción de Escravos de ·
Nova York, intento bastante patético de aggiornamento que se traduciu nunha fita valeira, Ivory segue ·
contando histórias -ás veces adaptacións de clásicos coma Henry James ou E.M.- Forster- sen nengunha presa: retratos moi coidados de
momentos históricos concretos onde a preocupación ·p ala narración é
menor que .a atención a todos os
detalles formais da reconstrucción.
Chega a última produción de
Ivory-Merchant co selo da calidade interpretativa .do tándem Paul
Lluis Companys na fotomontaxe de portada do lltJro de Josep Benet
Newman-Joanne Woodward. A filunya", escrebeu e pro.Qamou ante
ta, n9 orixinal -Mr. and Mrs •.
os xúices.
Brigde, é o retrato minucioso dunBenet consegue con esta monoha farnília bostoniana nos anos
teriore~ e posteriores á prirneira
grafía establecer a verdade histórica da vida de Companys desde a
guerra ~undial. Retrato da típica
_parella puritana americana, con
toma de Barcelona polas tropas de
Franco até o seu fusilamento: días
clásicos problemas xeracionais de
dramáticos e difíceis. Neles o prefalta de comunicación, etc. Hi~tó
sidente Companys toma resoluria añ.tig_a e perfeitamente exportábel a todos os países da terra, a in- ·
cións e asume toda a responsabilidade para representar a un povo · telixéncia de Ivory consiste na
privado das institucións própias.
frialdade da sua ollada, onde nada
1\jerece a pena· este esforzo de
está subliñado, onde a narración
constatación da vérdade _ante a maavanza coma unha seda, sen cair
nipulación.escandalosa que pretenno tenubel costumismo ou no readen os responsábeis das mortes dalismo á italiana.
queles anos e dos que os sucederon
Pódese reproc~ar o sabor a deja
vu, a inutilidade dunha fita onde a
na mesma vontade de eximilos de
responsabilidade. Entre estes tivo
crítica social está ausente~ pero
Josep Benet,- historiador especialimesmo tempo lición ·de liberdade· .,
Tarradell~s que tamén quixo carzado no s.XX e, concretamente na
de lvory consiste en respeitar a li~
garlle
o
morto
só
a
Gestiipo.
Triste
história nacional de Catalunya,' esmisión dos continuistas da traxédía
berda_de do espectador sen forzar
tudi documentalmente cada un dos
xarnais as tintas ..Todes os detalles
dos anos 36-39. Un anexo sobre a
momentos do proceso de Lluis.
vítimas da República, escrito por
están coidados, comezando pola
Cornpanys desde a sua captura, 13Solé e Villarroya, deixa constáncia
extraoi:dinária fotografia de Tony
VIIl-1940, na sua casa de La Baule
Pierce-Roberts, que converte cada
da represión desatada durante os
(Bretaña), ata o seu fusilamento en
fotogr~a nun cadro, e· a intelixen- .
anos 36-38 na Catalunya republiMontjuic, ás 6.30 da mafi.á do 15·
cana e permite comparar zona con
te interpretación da parella Newde Outubro de 1940. Para o tecido
zona. A investigación de Solé e de
man-Woodward -el nun rexisto
documental combina textos de caVillarroya foi presentada no Instiroáis irónico ca ela.
rácter privado con outros públicos.
tuto de Fe e Secularidad no 1989
É unha película para ollar sen
O diário dunhas das irmás de
presas, deixfudose levar pola serecomo contribución áos 50 anos da
. Cornpanys axudoulle para o draguerra civil. Constitue esta investiñidade coa que o director conta unmatismo dos derradeiros días do
Presidente da Generalitat. Pero o· . ga'cióh a máis 'acahada averigua- - ha .bistória contáda mil veces. + ·
CARLOS AMARO .
ción e análise das vítimas daquela
grande valor desta obra reside na
traxédia.
·
minuciosa constatación dos dados
Obras corno esta de :Senet son o
que acompañan o rápido pasar de
contrapunto á deformación dos poCornpanys desde a sua cas no exíderes e dos mei0s a'eles sometidos.
lio francés ás mans da policía nazi
Son unha contribución á paz ao sae desta á dos policías de Franco.
car á luz..a traba obscura da violénBenet veuse obrigado a este tracia. Os· violentos foxen da luz coballo de taracea ante o cúmulo de
mo os esearabellos; mentres esta
falsedades e de confusións delibeluz alume, eles non voltarán roer
radas que os protagonistas d,o cal+
aos inocentes.
vário de Cornpanyi trataron de esFRANCISCO CARBALLO
pallar desde 1975 a hoxe. O ministro de Franco, de Negócios exteBenet, Josep, Exil-i-i Mort del President
Co~panys, ed. Empúries, 1990, pp. 299.
riores e de Govemación, sucesivamente, Serrano Suñer e.o embaixador Lequerica foron , un e outro
· expertos divulgadores Ele falseda~
des. Pretenderon cargar na pesada·
c~nta da Gestapo toda a responsabilidade da marte de Companys. A
realidade foi que o governo de
·Franco e, persoalrnente, Lequerica
e Serrano Suñer, participaron na .
petición da extradición e na consecución desta ante o govemp de Hitler na parte de Frfucia dominada
por este. Mentres na Fr.áncia de Vi.chi, g~lVemado por Petain, as peticións de extradiciónhs foron sistematicamente negadas, na Fráncia
dominada directamente por Hitler
s~gunda
obtiñan rápida aquiescéncia.
'Asi foi entregado a España o
presidente Lluis Compariys. Recibiu un trato insultante na comisa- ·. James Ivory é _un director tan pulria de Madrid e respetuoso no cár- · cro e delicado quemáis parece británico· que americano. De todas as
cere de Montjuic. Un xuizo sumamaneiras, o seu estilo pouco ten a
rísimo, sen nengunha garantia, dever coas películas clásicas do seu
tenninou o seu fusilamento. Compaís e moito coas fitas de "qualité"
Twin Peaks náceu eoa vocación de
panys era consciente do desenlace
cult-movie para televisión. Detrás
qu~ lle esperaba e soupo manter - · -digo .isto seil" nengun senso despreciativo- do vello continente.
do proxecto estaba un home de
un comportamento digno e firme.
Desde moitos anos, Ivory forma
prestíxio coma David Lynch, <JiP-r~duciu, gracias a iso, a admira:.
un tándem co prcidutor indio Ishar~tor de Eraserhead -prototipo· de
ción dos soldados e dos guardians:
mail Mercharit, co apoio no guiónfilme de culto por excelencia- e
"Saberei morrer se:r:eo e con dignida novelista e guionista Ruth Praveludo azul. Nun rneio que depara
dade polos meus ideais e por <:ata-

an-

Recuperar
a verdade
histórica
Exili ·¡ mort/.
del president
_Compariys

ªº

Corrección
burguesa

Agradando
ao se.ñor Bridge

A resurrección
artificial de
Laura Palmer
A
parte da
série Twin Peaks ·
na·Tele 5

1
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tan poucas sorpresas -partíndose
-do axioma que Fa/con Crest é
igual a Dallas con máis diñeirn, e :
igual a Dinastia eón menos vellas
- glórias de Hollywood- facer un se. rial un pouco oríxinal ou intelixente ríon debe ser moi difíeil. Cando
o primeiro 'episodio de Twin Peaks
-sen dúbida o mellor e o único totalménte dirixido por Mr. Lynchas voc~s cultas americanas(?) sobretodp a audiéncia decidiron cambiar de comportamento social durante os fins de semana -dias de
emisión da s~rie. A xente dejxou
de sair á febre do Veñres e os Sá- .
hados noite para ollar o caso do
asasinato de Laura Palmer. En España e en Europa, en xeral tan
pouco miméticos ás modas de
J!láis alá do Atlántico, a publi~ida
de sobre a série antes, e despois da
. emisión .foi esaxerada. A emisión
do segundo bloco de episódios -recebidos con mo;to menos entusiasmo rios Estados Unidos- parece ter
unha importáncia serriellante á da
semana, con cortes cada carto de
· chegada dos .primeiros homes á
hora e un mostrário de "spots" relua, nunha cadea cuxos programas. almente variado.
estrela son A media laranxa, Ai,
Non ..era para tanto coma sempre
que calor e Vips tarde e· noite.
-volveremos esquecelo coa próxiOllar Twin Peak,s supón enfrentarma série parida en Hollywood o· ·
se á maior descarga·publicitária da
ano. que ven. A fotografía, a música

non é un mao sinal despois de tanta
série cómplice co retrasado mental
que todos levamos dentro.

e

a

de Angelo Hadalamenti, . interpre,.
. relixión é atractiva. Está claro que
tación e o 'io.ok da série teñen calia Lynch e á sua equipa non lles indade; na parte da história, a ironía
teresa moito o "whodonit", a idenco.a que os persoaxes . son apresentidade do asasinci de Laura Palmer
tados, a inclusión de todo tipo de
e a verosimilitude da intriga. Busanormalidades ·psíquicas, a mistura · can máis a surpresa, o estrañamende xuventude, violéncia, droga e
to constante do espectador, o que

O problema de cada novo episódio é que de tanto rizar o rizo,, de
tantos. peISoaxes estraños e tanta
intriga enrevesada, a credibilidade
do espectador impón sérias dúbidas sobre o seguimentQ da série.
Diante de tanta artificiosidade, de
tanto esforzo por saber a relación
que os novos persoaxes teñen cos
de antes, pérdese o carácter de xogo da série e ·surxe a intencionalidade última dos responsábeis do
programa: seguir ·gañando diñeiro
coa história de Laüra Palmer e, unha vez que xa coñecemos a identidade do asesino -desliz imperdoá- ·
bt;l de cerra prensa interesada en
resolver a naturaleza de . todos os
mistérios desde a participación española no Golfo até a conversión
de Curiel e Carrillo á ortodqxia felip is ta- perguntarnos como pode
terminar todo o enredo narrativo
ideado por L~ch and co, deixa de
ter interese. É ben sabido que na
televisión, unha vez que se coñece
o nome do asasino, ou a data da
boda, o resto perde importáncia. •
CARLOS AMARO
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• CELSO X. LOPEZ PAZOS

Dinatnizador cultural do
fenómeno
cinematográfico desde os
ciclos que entre 1974 e
1976 organiza en
Portugal, Fernando Ruiz é
autor de Rocio, que xunto
con El crimen de Cuenca,
foi a película máis
perseguida e proibida da
transición política
española. Filme mal~ito
dos anos setenta, Rocio
foi un intento de
achegamento histórico,
sociolóxico e
antropolóxico a un dos
fenómenos populares e
humanos máis
paradigmáticos de
Andalucia: a romaria do
Rocio, na vila onubense
de Almonte.

Femando Ruiz·,director de cine
'Rocio, proibiuse p~las referéricias á relixión e á guerra civil'
Afincado en Portugal de~de hai
anos , Fernando Ruiz falou con
ANT da sua única película e dos
seus proxectQs, e ainda que hai
tempo que a sua vinculación co cine r;ion pasa da conversa cos amigos, segue a pensar nel como un
compañeiro de viaxe, polo de agora
adurmiñado. "Rocío foi unha necesidade persoal, porque a romería eu
levábaba nas tripas desde cativo,
por frustracións e desexos. Logo,
cos anos, a búsqueda do sentimento
visceral do "Rocio", levoume a
madurar sua existéncia e a intentar abordar ese fenómeno ben arraizado entre os andaluces. De tal xeito que me atopei diante dun traballo persoal que supuxo unha introspección interior e da que quedei satisfeito por poder concretar algo
que me perseguía desde sempre.
Existen, por suposto, as insatisfaccións persoais, pero iso non está en
causa. Iso é un 1Jroceso natural
dentro do que somos como entes
pensantes que irnos sempre nunha
pennanente procura. A insatisfacción morre cando continuas facendo cousas nas qúe crees". ·
Autodidacta, Ruiz é físicamente
baixiño, cun falar rápido e cheo de
lucidez, que salta· do portugués ·ao
castell~o tamizado polo acento da
sua Sevilla natal, cidade na que naceu hai 47 'anos. Criado en Huelva,
o seu vencellamento ao cine venlle
de lonxe, da sua estadía en Bruxelas onde residia a comezos dos setenta.

Un proxecto absorbente

.·

" O cine sempre 'vai contigo, por
iso a necesidade de expresarme
através det·foi lmha necesidade .
empírica, animicamente falando," e
Rocio representaba un "burato ~ne
gro" nos meus próprios condicionamentos andaluces. Eu crecin co
Rocio e todas as insatisfaccións·
que un fenómeno deste Üpp pode
provocar crean. unha inquedanza,
sobretodo cando isto está manexado pÜr clases que nada teñen a ver
coa tua. Porén, o resultado da película deixoume. aillado .de todo. Vacieime no proxecto e na empresa.

Durante catro anos vivin isolado.
Enclaustreime, rompin coa miña
compañeira e durante eses anos
non fixen cousa, non sain sequer
de casa".
'
Ese aillamento, producto do esforzo que represénta para el dar vida a "Rocio", debeuse tamén, como confesa, ao fracaso do intento .
por facer unha cooperati.vá de cine
na sua terra, "nun momento determ.iÍlado sentin a necesidade de facer algo polo meu país, que era do
que se- trataba. Volvin a Sevilla e
formamos unha cooperativa de cinema, coa intención de criar infraestruturas mínimas para ·facer cine
desde, por e para Andalucía. O feito é que por unha série de circunstáncias o pr()xecto viuse abaixo e
isto, xunto cos avatares sofridos
por "Rocio", levoume a esa situación de enclaustramento, de vaciado de que antes falaba e que tiraba
de min até tal ponto que non facia
nada pola vida".

pañolas acusaron a Ruiz de filocomunista e decidiron certar polo sano e retiráronlle o pasaporte. Pero
voltemos á história. de Rocio e a
sua proibición.

'Esrou
TRABALLANDO
NUNHA HISTORIA
SOBRE A CULTURA
ARABEEOQUE
REPRESENTÓÜ NA
HISTORIA SOCIAL
ANDALUZA'

pois o Supremo decide a sua autori- ,

zación tamén nesas províncias".
Apesar do levantamento do secuestro en todo o Estado a película
ten un itinerário irregular, xa que
son moitos os exibidores que se
iniben de proxectala. Por.certo que
cando Rocio foi vism no Disol vigués, nunha sesión de Cine-Clube
en Maio do 1981, ainda permanecia proibida nas tres províncias antes citadas. Estes avatares confírenlle a Rocio un certo malditismo
que exemplifica os momentos máis
negros da chamada transición democrática.
"Á persecución e o malditismo
que contextualizan a existéncia de .
Rocio ainda non desaparecen. A
J)elícula foi mutilada e cando xa
"mutilaron" ao culpábel; entón deixárona seguir o seu camiño. Actualmente non sei onde está e, creo
que nen sequer Filmoteca ten
unha cópia porque ao parecer o
distribuidor non a apresentou".

a

Perseguindo
unba película

que serve para contar unha história, é empregada ~én para reflexionar sobre aqueles tempos. Trátase, pQis, de inmis~irse nac¡uel
cpñtexto. A pergunta seria, como
foi aquel periodo? Que ocorreu
nel? E non se trata de velo só desde unha concién;::ia andaluza. Parto
da idea da mentira xeralizada sobre
o. periodo, e ese fraude, ese agchamento dos feitos e da realidade histórica, interésanos a todos, a iñin
como andaluz, a ti .como' galego
ou basco ou catalán".
Para Femando Ruiz a cousa é
clara, e eses anos que a história
oficial chama "reconquista" e analisa como resultado dunha invasión
manu militari, foron algo máis do
que falan os libros de história.
·~Inv.asióli non houbo. Houbo un
proceso de asimilación cultural da
. civilización máis importante do
moIÍlentó. Aqui non eran mauros o
que babia, eramos pós que estabamos im~uidos por esa cultura. Eu
levo p,antalóns vaqueiros e isto non
foi invadido polos americanos" .
Esa apaixoante história que Ruiz
. articula en tomo aos poetas árabeandaluces, é un proxecto moi avanzado cuxo guión técnico está case
·elaborado nun 80%.
·

"A película estreárase en Alacant - . Un proxecfo
desmitificador
conta Femando Ruiz- en Xullo do
1980 con 1O minutos de corte obra
da Reconquista
do exibidor. Por qué? Pois porque
Os cinéfilos galegos débenlle moi"lle saiu dos collóns". Despois foi
to a Femando Ruiz. Naqueles ciAinda que está temporalmente
exibida no Festival de Sevilla co
clos que el orgaizaba en Portugal
afastado do cine Fernando Ruiz
mesmo corte e .eu, persoalmente, · imaxina proxectos e ten entre mans
nos anos 70, acudían moitos centos ..
tivén que subir á cabina para p6r o
de persoas a mamar cine. En Pounha empresa interesante e libera-:- .. Cine andaluz?
rolo que faltaba. J\ denúncia ffxose
voa de Varzim, en Viana do Castedora de mitos. Mentres ese Ó.eno
o 23 de Febreiro do 1981 -qué caAndaluz, sevillano, pero tainén agolo en Braga, Ruiz argallaba sesións
pequeno·non ve a luz, o seu médio
sualidade! !- e foi apresentada pola
ra portugués, Ruiz considárase cide 5 ou 6 películas diárias. Ali víde vida está lig::tdo á serigráfia e o
familia Reales nun xulg~do de Seronse cintas proibidas, non proxecdeseño gráfico, actividade que , dadán do mundo, ainda que non
villa. Nese ínterin, en Pilas, unha
agacha as suas orixes. Por iso ·é un
tábeis en sás comerciais; O tango,
exerce en Lisboa.
yila perto de Almonte, piden a pe_tanto escéptico cando falamos da
O império dos sentidos , Sacco e
. "Estou traballandQ nunha histólícula para proxectala .nunha sernaexisténcia dun cine andaluz, "entenVanzzeti, A ·Folga, pasaban <liante
na relacionada coa cultura árabe e
.na cultural, Fanse os folletos, pádo que' existe ~a expresividade de
dos olios de quen acudian ao país
ao que esta representou no compocada quen. Hai unha indústria andaviciño para encherse de .bon cine. . gase a publicidade, prepáranse as
ñente histórico-social de Andalucousas, anúnciase a próxección e:
luza de cine? Non. Nós somos uniEses encontros tiveron lugar entre
cia. Trátase. ·d e "apañar" unha hisno último momento o xuiz de Seversais e·ternos cousas particulares . .
1974 e 1976, e colaboraron moita
tória para ter unha excusa e entrar
villa ordenou·o seu secuestro en to- · nun médio .,.que neste· caso repreEstoume referindo a níveis especu.:
xente vencellada aos cine-clubes
do o Estado.
lativos. Hai unha eséncia de ser, e
galegos como Pablo Gómez Tabosenta case 8 séculos da nosa histó"A denúncia era por inxúrias e
ada, desde a secretaria do Cineria- que é absolutamente descoñe- - nese sentido ·existe un cine de carácter an<laluz, en tanto que sempre
escarnio á relixión católica, e por
Clube de Vigf> e bon amigo do reacido. Eu quero res.o lver as miñas
xurden implicacións da tua terra.
difamación e calúmnias contra certo
lizador andaluz. Vivíase a carón da
dúbidas sobre ese momento históNacionalismo? Iso depende de cada
voráxine democrática, optimista e · señor que se cita no filme e ao que
rico, sobre o· que foi realmente e
quen. A diferencia importante que
se v.incula con feítos ~e sangue
revoluc.ionária que alumeara o 25
sobre o que nos din que foi, através
babia que recalcar a respeito .do inde Abril e os que pasaban a liña da · (asesiñato de viciños de Almonte) . do traballo. A hipótese seria a condivíd40 e ao colectivo é esa eséncia.
durante a guerra civil. Pacemos un
fronteira; non só dormían, xantacreción dun triángulo (dramático e
Ti es galego e eu andaluz. ·Para mio
recurso e o xuiz decide levantar o
ban e vian 'cine, mesmo tamén se
tráxico) que se deu entre dous poeesa- "evidéncia" hai que disfrµtala e
secuestro para todo. o estiido agás
conducían cara ao debate político.
tas, Al-Mutamid e lb-Namar coa
non facer dela ún ca,stigo.
•
Sevillá; Huelva e Cádiz. Pouco desQuizais por iso as autoridades esinclusión de Timat. Esa excusa,

Divulgando cine
desde Portugal
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A ESPERA.D A BIOGRAFIA DE CÁNDIDO FERNÁNDEZ MAZA.S..
ÁNTON' CAPELÁN ..

o.

Como é sabido, do 27 de Marzo ao
11 de Abril do ano pasado, na sala
Sargadelos de Santiago, tivo lugar
unha mostra de debuxos e cadros
de Cándido Fernández Mazas, que
. acómpañoú a apresentación dos
dous primeiro~ libros editados por
D. Armando Femández Mazas en
Edicións· Andoriña de Ourense: O
humorismo gráfico de f ernández
Mazas (Dichi) e Ourense: Atenas de Galida. Este ano, a inaugur(,lción doutra exposición de debuxos
inéditos, realizados na "Académie
de la Grande Chaumiere de Paris",
na Galeria Sargadelos de Ourense
entre o 14 de Xaneiro e o 14 de
Febreiro, serviu de apresentación
do' volume Vida y obra del pintor
Fernández Ma?as, a esperada bio- .
gra:fia do ·seu irmán Armando, coa
que pensaba ínaugurar Ediciones
Andoriña, ainda que acabou cons. tiuíndo o quinto volume dos publicádt:>s baixo este selo.
Asi, antes de cumprirse un ano
de. que {). Armando botase a andar
e-Sta iniciativa editorial, cas,e Ve
cumprindo o seu afán de resgatar e ·
reivindicar a obra plástica e literária dun . dos máis atractivos e
interesantes membros da chamada
"Xeración do 25", malogrado por.
unha morte moi temperá ·e conde-:
nado a un inexpHcábel esquecimento, como resultas do forzado
exilio interior en que viveu os últimos anos en Castro Caldelas.'
Lembremos que a prosa périodística, dispersa en xornais e revistas
dos anos vinte e trinta xa foi editada por D. Armando a finais do ano
pasado no volume El periodismo
de Fernández.Mazas. '
A diferéncia da monografía de
Carlos Gurméndez sobre Cándido
Fernández ·Mazas, D. Armando·
non pretende neste libro unha análise da sua obra liter,ária e pictórica, senon que se limita a trazar o
perfil biográfico do irmán, aportando numerosos dados non recollidos até o presente noutras menogra:fia. O únicG que lamentamos é
que non se detivese máfs na d~scri- ·
ción do contexto cultural en que se
move este intelectual proteico, prirneiro nas relación polémicas cos_
membros do cenáculo Ourensán na .
"efervescéncia cultural que vive a
•cidade das Burgas nos. anos vinte
através de Nós e La 'Zarpa, e máis
tarde ao redor da .revista de Vigo
. Gaceta de Galicia e, suas colaboracións en P.A.N. e nas publicacións republicanas e de propaganda antifascista. Cremos que se se
ocupase de descreber estas iniciativas culturais e as publicacións periódicas en que participa, .a figura
de Dichi adquriria ainda un maior
relevo, pois o leitor actual disporia
dun mellor coñecimento do contexto artístic0 e político en que se
move o personaxe biografado.
Agraderíase que se integrase o esforzo renovador de Femández Mazas co dos· outros membros da sua
xeración, que, desde Lugo, Santiago ou Vigo, estaban asemade Ioitando por salvar o grafe desfase estético que padecían daquela a pintura e ·a.. literatura galegas. Estas
explicacións compementárias sobre o contexto -político-social, que
o próprio D. Armando reco11strue noutros volumes de Ediciones Andoriña (Ourense: Atenas de Galicia e Política y ,Pedagogia) axudarían, sen dúbida, a entender mellora traxctória ideolóxica e- artística
de Cándido. Adema,is, isto mesmo'
é o que pretende ·o próprio biógrafo, pero só para o s;apítúlo da infáncia e mocidade:
·
·
"Para comprender y explicar la-personalidad de Cándido Fernández Mazas
(su sensibilidad, su precoz conciencia

y seguridad y confianza en sí mismo,
su intuición y genialidad en la asimilación de las manifestaciones de la vida y
el arte), creo.que es importantísimo señalar y describir los escenarios, calles y
plazas en que transcurre y se desarrolla
su infancia" (p. 5)

Margorí. Don Armando reproduce
nista do PCE. Don Armando fai rea reseña. que La República f<!i da
Jeréncia á intervención decísiva do ·
homenaxe que lle renden os inteseu amigo Sebastián Risco, daquela xuíz militar, para liberalo do
lectuais da ~idade, asi 9omo o comentári-o de Jacinto Santiago neste
campo de concentración de Valenmesmo semanário republicano de
cia, onde permaneceu cinco meses
Ourense, pero tamén podi·a dar caao remate da Guerra.
A xera~ión do 25
. bida á entusiasta reseña de Johán
Moi importantes para comprenCarballeira.en El Puebl(f. Gallego,
. de· a personalidade do pintor ouPara calquer interesado no desenrensán ·son tamén os capítulos intique revela a profun~a "conciéncia
volvimento da renovación literária
xeracional" destes intelectuais ga- . tillados "Mis conversaciones con
e artística.na Galiza dos anos vinte,
legos nados co século. Ese mesmo
Cándido" e "La manía persecutoria
o capítulo "Notas biográficas" reano _constitúe con alguns amigos
de Femández Mazas", nos que dessulta de grnade interese, pois D.
· ourensáns a sociedade de estudos
crebe a convivéncia nos dous ·últiArmando descrebe a convivéncia
Akademos d'Ourens, a fin de reimos anos en Castro Caldelas, até
de Cándido cos outros componenvindicar o pasado clásico da Galique D. Armando decide refuxiarse
tes do grupo ourensán da "Xeraza, frente as teses celtistas·defendien PortugalJ>ara· evitar a represión
ción do 25" (Euxénio Montes, Modas por alguns nacionalistas da· cipolíti_ca. O antigo ·mestre da
nolo Méndez, Francisco Luís Berdade, pero achámolo 'con eles na
A.T.E.0. fai referéncia á falsa connárdez... ) na tertúlia artístico-lite- - constitución da Asociación de Es- . versión relixiosa do pintor en pléna
raria do Café Royalty, ás veces en
critores Galegos, na que desempe- - hexemonia dó Nacionalcatolicismo
aberta oposición i.deolóxica cos infranquista:
ña o cargo de vicesecretário xeral.
"Recutría -eso sí- a su engafio místelectuais deNós, pois Cándido
· ~o que -xa non lle dedica moita
tico. Se pasaba horas en la iglesia pa· "Defiende en fas tertulias orensanas la
. atehcic;Sn D. Armando é ao período
rroquial de Pedrouzos, arrodillado en
Revolución Bolchevique y sus conseda segunda crise que sofre o pintor
las losas duras y frlas. Era lo menos
- éuencias, y colabora en la lucha contra
·
entre
1931
e
1933;
ano
en
que
se
que podía aparentar para demostrar su
la Dictadura del General Primo de Riincorpora á equipa das Misións Pearrepentimiento y le pennitieran la livera. Ataca vivamente a los figurones .
bre circuláción personal. Pero, tenía
del Arte y la Política y se niega a partidagóX:icas; nas que colaboran os tabuen cuidado de ocultar las almohadicipar en las exposiciones nacionales"
mén galegos Rafael Dieste, Otero
llas que por dentro de sus pantalones
- (p.16)
Espasandín, Lorenzo Varela e Ur.r----..._
llevaba cosidas para aguantar tan incó-
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Lesbianas,debuxo ~e Fernández Mazas nos anos 20.'

O biógrafo déstaca a importáncia da primeira viaxe a París como
bolseiro da Deputación de Ourense
en 1925. Na capital francesa frecuenta o trato do ·dadaísta Tristan ·
Tzara e do musico Erik Satie, pero
non deixa de partiéipar nas. tertú..,
lías dos intelectuais e políticos españoles exiliados, entre os que d_estaca ba Miguel de Unamuno, a
quen lle fará un pequeno debuxo.
A grande actividade artística,desta
etapa francesa tradúcese nos catro
cartafoles con roáis .de 400 debuxos de nus femininos realizados na
"Académie ae la Grande Chaurniére", dos que D. Apnando, por primeira vez, selecciona unha dúcia
neste volume.
Por outra parte, o~ gravados ao ·
linóleo aparecidos en La Zarpa de
Basílio Alvarez que o seu irmán
publica neste libro como mostrada
posición de Cándido frente á Ditadura de Primo de Rivera, xa foran
reproducidos todos en O humorismo gráfico de Fernández Ma,zas
(Dichi).
.
En 1927 Femández Mazas obtén
unha nova bol'sa de estudos da
Deputación ~a sua província, pero,
tras uns catro ou cinco meses en
París, regresa precipitadamente
afectado por. unha grave depresión
nervosa. Don Armando explicou
con moito máis detalle este espiso- ·
dio nun capítulo do seu libro Ourense: Atenas de Galicia ..
De forma moi sintética o biógra- _
fo vai sinalando a colaboración de
Cándido en periódicos (El Pueblo
Gallego, La República) e revistas
literárias (Gaceta de Galicia, Nueva España) a finais da Ditadura de
Primo de Rivera. A comezos do
ano 1930 viaxa a Madrid, onde publica a sua obra de teatro San!a -

bano Lugrís. Dos anos da II República e da Guerra Civil incorpora
neste volume unhas cantas viñetas
humorísticas de Femández Mazas,
pero o leitor debe acudir necesariamente a· O humorismo· gráfico dtf
Fernández Mazas (Dichi) para ter
unha idea aproximada do compromiso político asumido por este artista ourensán. Desde Madrid Cán. dido reinícia en 1933 as suas actividades literárias e artísticas, colaborando en Escuela de Trabajo da
A.T.E.O,., en El Pueblo Gallego,
en folítica e, sobretodo, na revista
. PA.N., dirixida por Otero _Espasadín · en Madrid. En 1934 realiza as
derradeiras ~xposicións no Liceum
Club e O'OS salóns do Ateneo de
Madrid.

A traxédia. da guerra
A Guerra Civil non somente suporia unha grave traxédia para a familia de Cándido -morte dó seu
irmán Mário na frente e persecución de D. Armando por parte das
novas autoridades-, senón que· tamén ocasionou a per<;la da sua·obra
plástica (os cadios conservados no
obradoiro do escultor Xosé Mª
Aventin e un álbum de debuxos
editados pola CNT en Valencia) e
literária (un manuscrito entregado
á editorial Signo de Madrid en
1936). Ao longo do conflito armado Cándido participa na campaña
antifascista con violentas viñetas
políticas en puplicacións trotskis:
tas, como P:o.U.M. e El Combatiente Rojo,. e na revista valenciana
·umb~al. Pero as suas manías persecutórias veranse incrementadas
agota polo clima de acoso político
contra os membros da esquerda comunista por parte do 'sectror estali-

Vitória Carballo-Calero, quen xa
se ocupara de ·colaboracións ·do
pintor de Castro Caldelas no volume La ilustracióñ en la revista
"Nós" (1983). ·

Unha- espléndida edición

Na nosa opinión, dos cinco volu- ·
mes editados por D. Armando Fernández Mazas en Edicións Andoriña até o de agora, esta Vida y obra
de Fernández Mazas- resulta o
máis atractivo pola grande cantidade de il1;1stracións que incorpora e
pola calidade mesma do papel, pero esta obra t~n de converterse en
Ieitura obrigada para calquer persoa interesada, non só na figura do
autor de Santa Margorí, senón tamén no ambiente cultural do Ourense de preguerra, Atenas da Galiza, como lle gosta lembrar a D.
Armando. De todos os xeitos, nós
queremos aproveitar estas notas
para facerlle ao ensaio biográfico
algunhas observacións de detalle.
Certamente, resulta un tanto inabitual nos-volumes adicados a artistas que- o conxunto de ilustracións gráficas de cadros e debuxos
moda posición" (125).
non constitúan unha unidade orgáO capítulo "Los dos últimos años
nica, senón que vaian aparecendo
de Femández Mazas" está centrado
segundo progr~s a narración biono esbozo argumental da obra inágráfica.
cabada Novela de tierras de señoComo o autor se serviu de fotorío, inspirada nun libro manuscricópias dos gravados e dos debuxos
to de Apeos da casa de Duque de
espallados en tantas publicacións
Alba (1518), que atopa na casa dos
periódicas, a sua reprodución neste
devanceiros en C~tro Caldelas. A
volume ás veces non oferece a camorte prematura de Cándido Ferlidade requerida para unha obra
nández Mazas (1942) por causa
deste tipo.
dun dettame cerebral, cando ainda
Nunha obra na que se recopila
non cumpria corenta anos, prívagrande parte da produción artística
nos hoxe en día dunha novela sude Cándido Femández Mazas e nu. mamente imaxmativa e orixinal, na
merosas fotografías suas, non nos
que ·non descartariamos a influénexplicamos como o autor non incia do mellor Valle-Inclán, unha
cluiu tamen os retratos de Conchita
obra que, sen dúbida, surprendería
no pobre panorama da novelística - Sanromán e Pilarita Parga aparecidos en Gaceta de Galicia, asi coespañola de postugerra.
mo a foto dos colaboradores desta
O último capítulo leva o título
revista viguesa que figura no sede "Historia de la rehabilitación de
gundo número, pois aí, a carón de
Cándido Fernández Mazas", e nel
Cándido, están algúns dos intelecD: Armando. pasa revista ao contuais da Xeración do 25 que contrixünto ·de textos que se ocuparon de
buiron á renovación cultural da
reivindicar a obra literária e pictóGaliza nos anos vinte e trinta e que
rica do seu irmán desde o ano 1942
hoxe ainda permanecen nun laaté 1981, ano en que Ediciós do
mentábel
esquecirnento, como JoCastro publica nun tomo, con próhán Carballeira, Santiso Girón e
logo de Rafael Dieste, Santa MarRafael Ocboa .
gorí e Los cuernos disparatados, e
Don Armando reproduce o tapiz
no Museu Carlos Maside ten lugar
confeccionado con cretona polas
a "Exposición de óleos, dibujos y
súas irmáns intitulado "Xanela no
pinturas, ao tempo que edita como
mar", publicado en •La Zarpa (15primeiro volume da colección "O
IX-29); de todos o xeitos, esta
movemento renovador da arte gamesma comosición xa aparecera o
lega" Fernández Mazas de Carlos
ano
1927 en El Pueblo Gallego
Gurméndez. o· biógrafo chama a
adicaba a Rafael Dieste co gallo da
atención sobre o artigo que publipublicación de A fiestra valdeira, e
cara Sebastián Risco en Galicía
dous anos máis tarde figura, cun
Emigrante de Luís Seoane en
fermoso debuxo de Cándido non
1958, o mesmo que foi incluído no
· recopilado, nun suplemento literácatálogo da II Mostra antolóxica
rio do xomal portelista organizado
da arte -galega do Circo das Artes
por Joháll' Carballeira en honra á
de Lugo co título de 8 artistas do
sua vila de Bueu. Na sección "Li-movemento renovador da arte gateraria y Arte" del El Pueblo Ga. lega (1980). Os outros dous auores
Ílego Cándido · Fernández Mazas
que máis se destac~on neste labor
publicou outros poemas, como
de vindicación ao longo dos anos
"Alalás" (3-VII-27) e "Aleteia"
setenta serian o filósofo Carlos"c24-VII-27),
xunto a outras colaboGurméndez, que convivira con
racións dos membros a Xeración
Cán~ido no Madrid dos últimos
do .25: Rafael Dieste, Fernández
anos da República e o crítico de arAmesto, Amado Carballo; Bal y
te ourensán Luís Trabazo, hoxe taGay,
Otero Espasandín, C.orreamén inxustamente esquecido, non
Calderón, .Johán Carballeii:a, Auobstante o capítulo que D. Armangusto Mª Casas, Maside, Manuel
do lle adicou en Ourense: Atenas
António, "Roxerius", etc. De foito,
de Galicia. A partir das iniCiativas
este suplemento literário do xornal
de Díaz Pardo, D. Armando sinala
progaleguista de Portela· Vallada- .
transcendéncia da reedición
res, coordenado desde Santiago
revista Aljar e a exposidón do 16
por Femández Armesto, constituiu
de Xaneiro de 1984 na Casa do
unha das criacións .máis caracterísConcello da Coruña. A reedición
ticas da sua xeración literária. .
desta revista coruñesa pola EditoCando o autor se refire ao volurial Nós explica tamén a xénese do ·
me
de poesía Aleteia, un título que
artigo. "Dibujantes orensanos en la
I)<?S fai lembrar o helenismo ideorevista Alfar" -Cándido e o seu
(pasa á páxina seguinte)
amigo Manolo Méndez- de Mª

a

ªª

\

-\

·-AxendA

.AROSA TBllBA

.A;:cuLTURAL;n.

--

NOVAS SENSUAIS

ACTOS
A ·muller na guerra

heia. No Centro Cultural Caixavigo.

Mesa redonda en Santa Cruz
(Oleiros) organizada polo Concello con representantes do
ANC sudafricano~ a Asoc. de
Mulleres do Polisárjo; mulleresde Sudán, dá OLP e do F~N.

Política e mocidade

Cine europeu
Ciclo no Auditório Municipal
de Vigo. Días 18 e 25 de Marzo.

X ornadas
de Filosofia
Sexta edición dos encontros organizados polo Grupo ALet-

MC I Compostela
A Coordenadora de Estudantes
contra a Guerra organiza para o vindeiro Xoves, dia 21 de marzo, un
Festival pola paz coa presenza dos
Contentos, lúar na lubre, Diplomátios do Monte Alto, Dhais, Resentidos e Chévere. A coordenadora
entende que inda que a guerra aque·la fino~. a recuperaeión da paz~ indispensábel. Protestan, asemade,
pola invasión dos .países árabes e
subliñan que o próximo paso é fundamental na busca de solucións para conquerir a estabilidade despois

Ciclo de conferéncias organizados pola sección de Pontevedra
da organización Galiza Nova.
Seguirán este calendário:
15 de Marzo ás ·19 h. Charla
de Pilar Gatcia Negro, "A muller galega na sociedade de hoxend~a".

21 de Marzo ás 19 h_ Charla
sobre "Actualidade do nacionalismo", intervindo Francisco
Rodríguez, Manuel Antelo e
, Francisco Carballo.
Todas as charlas serán no I.B.
Valle-Inclán.
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Chen Bao Cheng
e Max Vadukul
Exposición na Sala ·dos Peiraos
de Vigo aberta até o 20 de Marzo do fotógrafo chino Chen
Bao Cheng e o· británico Max
Vadukul.

Onde Galicia é mar
Exposición organizada pola
Conselleria de -Pesca nos locais
do Museu do Povo Galego. ,

LUISA V/LLALrA
0 PASEO DAS ESFINXES

Manolo Paz
füposición en Marzo na Galeria
Espacio Santiago Corbal de
Pomevedra.

Vellos xoguetes
Madia Leva
Revista editada pola asociación
cultural pontevedresa do mesmo
nome. Con fonnato A4 ampliado a revista plantéxase como
edición estacionaJ e "pretende
er un espácio de participación
activa da socioloxia integral do
marco
que
habitamos)_
Confeccionada con atención, a
temática de Madia Leva é moi
diversa: artigos sobre a pesca do
arrastre, artigos etnográficos, de
análise da cidade, política internacional (catro artigos sobre a
situació~ no Leste de Europa),

arte,arquitectura, cine ... e criación literária. Os Ínterésados en
conseguila poden escreber á
Praza Curros Enríq uez 7-1 º,
36002 Pontevedra_·

Cademos
da Escala Dramática
Último número da revista editada pola Escola Dramática Galega_ Obra de Luisa Villata, Opaseo das esfinxes, con partitura
de Paulino Pereiro. Pódese pedir á rua Sta. Teresa 18, baixo
deA Coruña.

Exposición da antiga Colección
Payá de xoguetes cedida polo
Museu de la Joguina de Ibi
(Alacan). No Edificio Sarmiento do Museu de Pontevedra.

O vivir do mar
Exposición de fotografía histórica organizada polos CAF e o
Departamento de História da Facultade de Económicas de Santiago. Aberta a~é o 16 de Marzo.

Femando Vilanova
Exposición. do pintor ponteve- drénia GaJeria Montmartre de
Bilbao (Praza de ~quibflr~ 2).
Até o 16 de Marzo.

Vítor mantivo o segrdo até o último
dia, para que a entrada no departamento de animación fose, nefeito,
unlla sorpresa para a homenaxeada.
O grupo Dhais amenizou unha imaxiriativa velada onde o romantismo
brillou con luz própria..

do conflito.
Exposicións de reproducións de
ilustracións de autores represntativos (Estado e fora) ademais de relevantes obras editadas no Estado,
conferéncias e proxeccións de diapositivas amosando as posibilidades _
do cómic', forman parte da campaña
de achegamento a estes que KO Co:'
mies, tenta levar a cabo na cidade
coa colaboración do concell6 com~
postelán.
Os dezaoito anos de Pilar foron miotivo para a celebración nas Crechas
dunha grande e· excepcional festa ..

"A Consellaria de Cultura non entende -o que é cultura'', din nun comunicado os xestores do grupo galego de expresión, constituído hai
uns dias, e que se porá "en camiño
para botar unhas olladas ao que
ac~ntece por aí''., O GGE critica no

lóxico do fundador de Akademos d'Ourense do contraditor
do celtismo de Risco, non o dá
como escrito, ainda que·Augusto M1 Casas no artigo "La novíima poesía gallega (La Zarpa,
Ago to de 1930) 6 nos di que
e te libro de poemas pennanecia inédüo.
Dado que o autor de ta biografía introduce en vário capítulo longa citas do comentário obre a per onalidade e a
obra do eu innán, non e taria
de mái que reproduci e o artigo que o seu amigo Augusto
Mª Ca a lle adicou na páxina
de El Pueblo Gallego- "El arte
de vanguardia y lo . literato "
(22-XII-25) e "Denys Fernández" {13-VII-27)-, xa que axudarian a comprender mellor o
esforzo que estes dous intelec-

tuais de Ourense fixeron por renovar a arte e a iteratura na Galiza nos anos vinte.
Como acontece no volume O
humorismo gráfico de Fernández Mazas (Dichi), D. Armando
non tivo en conta as colaboracións artísticas de Dichi en El
Pueblo Gallego en 1924, do que
era xefe de redacción o poeta
galego-arxentino Francisco Luí
Bemárdez, tamém membro do
núcleo ourensán da "Xeraci6n
do 25", aoque Cándido lle fixo
dou retratos e a ilustración de
Kindergarten, un volume ben
merecente de reedición por parte dunha editorial galega. Nós
non no resistimos a reproducir
íntegramente o texto da presentación de Cándido como colaborador deste xomaJ, pois evidéncia de seu o prestíxio acadado por este pintor con pouco
máis de 21 anos:

"Nuestro redactor artís.tico
puede figurar en el grupo óe los
jóvenes pos-picasistas españoles. El gesto de esquivez aristo·
crática que predominó siempre
en los cultores del _arte nuevo
orientó en todo momento la línea pura de su conducta artística. Pudiendo muy bien prodigar
su obra ya no en revistas populares, sino hasta en publicaciones de selección plástica y literaria de España y del extranjero,
negose con elegante desdén.
Por eso su labor es conocida de
muy pocos y, por eso tambien,
fue amada de los mejores. En el
boletín nacionalista "Nós" aparecieron, en dos ocasiones, trabajos suyos. Y, asimismo, en
"Alfar" de La éoruña y en "Terra" de Buenos Aires. Ilustró libros poemáticos . de Eugenio
Montes y de Francisco Luis
Bernárdez".
•

devandito comunicado "as instáncias forinais, por non éomaprtir nen
apoiar critérios amplos": E chama a
atención dos espectadores para que
participen na "película e non fiquen
soamente señta~os" . A xestora pensa unha asemblea constituinte para
formalizar a "operación'', onde terian
cabida "aqueles que desexan aportarsen papár moscas. E soños, talvez,
parecen, por outra banda, as itinerantes ilustracións de Ánxeles Morgade,
quen aamosa unha linguaxe de xeito
específico, mais calmo e quehte, invitación á lua, aló na Rua.. ·
•

CONVOCATORIAS
De catro a catro

Galicia:
tradición e deseño

Finalizado o prazo de apresentación
de orixinais, o Café De Catro a Catro
deu a coñecer os nomes dos compo- .
ñentes do xurado calificador: Xosé
Ramón Pena,.Gonzalo Navaza, Ma-.
nuel Forcadela, Manuel Domínguez
Lores e Ramón Caride, cori Alfonso
A. Cáccamo de secretário.

Mostra en Stuttgart centrada
no deseño índustrial e gráfico,
·moda, fotografia e arquitectura
galega contemporánea. A exposición estará aberta ao público no Cent'ro Internacional
de Deseñó/Casa da Economía
de Stuttgart durante o mes de
· Marzo e posterionnente viaxará a Santiago e Barcelona. Organiza a· Conselleria de C:ultura.

Xomadas de Língua e
Literatura
Organizan a UTEG e ¡¡. -AS-PG co se.guinte programa:
Xoves, 11 de Abril
11:00 h.- Conferéncia: "A figura
de don Ricardo Carvalho Calero" poi:
Miguel Anxo Femán-Vello.
12:30 h.- ProKección .do vídeo
"Garvalho Calero ou a posibilidade
de rectificar a história".
16:30 h.-18:00 h.- Seminários.
César Carlos Morán Fraga. "A narrati vade Alvaro Cunqueiro".(I). Carlos
Paulo Martínez Pereiro. "Edición e·
comentário nos textos lúicos medievais" (I). -Francisco Rodríguez. "História e cárnbios cualitativos na conciéncia .linguística galega".
18:30 h.-20:00 h.- Seminários.
César Carlos Morán. "A narrativa de
Alvaro Cunqueiro" (Il). Carlos Paulo
Martínez Pereiro. "Edición e comentário nos textos. líricos medievais"
(II). Francisco Rodríguez. "Prindpios básicos para a comprensión do
conflicto J.41.guístico en Galiza".

Pablo-Serrano
Exposición antolóxica na Sá d<,>
Centro Cultural Caixavigo. Até
o 22 de Marzo_

Rafael Canogar
Retrospectiva sobre a sua obra
gráfica no Audítóno de Galicia.

Manuel
Aramburu Núñez
Pinturas na Casa da Parra de
Santiago.

Maria Oriza
Esculturas_na Galería Sargadelos de Santiago.

Francisco Beltrán
Exposición de pinturas e fotografías no Ateneo de A Coruña

ANUNCIOS DE BALDE
(ven da páxina anterior)
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Véndese Ford Orion. Novo, revisado, 3 anos e médio (M4593-HZ), blanco. información
986-23 76 n. Chamar de 2,30 a
3,30pm.
Oferécese diseñador gráfico.
Para pedir infonnación escribir
a: Maria Fonseca, Ecuador 40,
Baixo Dta. 36203-Vigo.'

Venres, 12 de Abril
lO:OOh.- 11 :30 h.- Seminários.:Francisco Pillado.. "Manuel Lugris e o teatro na época do Rexurdimento".
Manuel 'Portas Femández. "A sóciolinguística no ensino da lír;igua" (I).
Manuel Amor. "O taller da escrita e a
sua utilización na aula".
12:00 h.- 13:30 h.- Conferéncia:
"A fortuna do galego dentro da lexislación actual" por Pilar García Negro.
16:30 h.-18:00 h.- Seminários: Miguel Mato Fondo. "Comentário dun·
texto de ·Pondal". Manuel Ferreiro .
"A edición de textos do S. XIX no .
seu contexto linguístico". Mercedes ·
Espiño e Helena Sánchez. "Aprender
palabras e significados" (I).
18:00 h.- 20:00 h.- Seminários.
Miguel Mato Fondo. "A viaxe iniciática en Arredor de si". Francisco Souto. "A-literatura no taller". Mercedes
~o e Helena Sánchez. "Aprender
palabras e significados" (Il).
Sábado, f3 de Abril
10:00 h.-l1:30 h.- Seminários. Carme Blanco. "Críticae feminismo:
Análise de Arredor de sí''. Manuel
Portas. "A sócio-linguística no ensino da língua" (Il). Manuel Amor.
'Como dinamizar as aulru¡ de.língua'.
11 :45 h. - Acto fonnal de Oausura
seguido da conferéncia de peche: José María Sánchez Carrión: "A teoría
psicosocial das línguas e a sua repercusión didáctica".

.

· Existe un idioma contra os imperialismos lingüísticos, para
Precísase muller para traballoy
que cada nación se comunique
perigoso. Escaso salário. Frio
facilmente en pé de igualdade
intenso. Longos meses de escucoas oemais, sen someterse a
ridade. Perigo constante. Retorlínguas estranxeiras: o es pe~ ·
. no incerto. Interesados escreber . ranto, o idioma máis simples
da terra. Clases gratis no Instia XMPP. IESP Sada. Rua Brañas s/ri Sada (A Coruña). Indituto Santo Tomé de Freixeiro
(Vigo). Venres de 6 a 7. Tfno.:
car nome, idade, enderezo, foto
(986) 23 16 40.
. •
recente e razóns pola que faria a
viaxe. Perguntár por Xaquin.
AGM é o (986) 58 81 01..

A Asocia<;ión Galega da Muller .
Francesa, licenciada en Filoloxia
ten desde come~os <leste ano un
servício gratuito de asesoria
Francesa e española dá clases de
francés. Rua do Home Santo,
xurídica para mulleres no seu
13-32 ou tfno: (981) 56 50 87 de
local de Santiago· (Rua do Villar, 23-2º), para atender con- ' Santiago de Compostela. ·
tultas e información sobre agresións, maos tratos, separacións,
Vendo piano Baldwin, 8 anos,
tutela de tillos. Atendido pola
avogada Isabel Castillo, está ·
425 .000 pta. Preguntar por
Chus nos telf.: (986) 84 29 40 aberto os Xoves (agás festivos)
85 57 29 .
de 7 a 9 da tarde. O teléfono da

Aos concellos de Galiza contra
o lume. Solicitade á Consellaria
250.000 pesetas por hectárea,
segun e partindo' da extensión
total de cada município.
Vendo enxámios en pioduciÓn.
Abellas do país. Varroa tratada_
Colmea perfeidón coq cámara
de cria. 11.000 pta. Tfno..
(0,981) 899931.

UNTA
DE GALICIA

CJlP

u
.CONSELLERIA DE CULTURA EXUVENTUDE
.

J
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ABRAN DA.MENTO
XOSE A. GACINO
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O grüpo .Tapa.rratá reinvent& o teatro -popular·

Unha compañia de amadores de Malpica
- vive o Entroido.todo o ano' ·
·
dos tempos, tal que un instrumento natureita entre os actores e o público.
ral e. espontáneo ·do qüe se dota o grupo
.En Febreiro estrean a segunda montaxe . Gargallada Orsal Forte apreséntase
,
.
para liberar os seus humores críticos,
posíbel viver a máxia do Entroido e
igual que un espello no que tanto se pon a . coma remédio farmacéutico contra o
,
as festas durante todo 0 ano. Só
caldo c'Jmo se sube ás nubes ou se pasa
stress, o aborrecemento e a fartitis televihai que lle,chamar Teatro.' Con este . polo tubo da irania.
.
.
siva. Ten a forma dun sainete concebido
en·cadros. Un dos episódios máis celebracámbio de nome e poucos elementos
0 fato inicial crece até doce. Todos colaboran nos primeiros guións ao te·mpo
dos representa momentos habituais na vimáis, a febre da criatividade e o lume da
ironia e o traballo en grupo pode durar o que se inícian nas clave~ da representada dos mariñeiros en terra, en a muralla,
ano enteiro. Darlle neme de Teatro, teatro
ción, nos .recursos e disciplinas da vella
lugar de reunión clásico á beira do porto.
popular, como están a facer en Malpica
arte de interpretar da- man de Andrés
"A identificación e a proximidade do que
arredor do grupo Taparratá, con espectáMourente. Ao mes!'Tlo tempo, de materiais
se canta; ten unha forza de atracción moi
culos que a vila comenta durante meses.
perdidos ou recusados, nacen decorados,
grande -di Héctor Pose. Pero o curioso é
O entroido é un estado de efervescénA compañia arma unha banda sonará na
que levamos a _
obra a outras vilas e secia_que marre en causa de dias; case ho-: que se xuntan The Chimes, Deacon Blue,
guen perfeitamente as situacións e as reras. Despois, enterrada a sardiña e voltas
Ennya, Sonora Dinamita ou Siniestro Toferéncias. O localismo non é un incotnemáscaras e disfraces ao baul, o tempo lital con textos e ritmos próprio$. As intronente senón unha reserva para a comunimisións dlárias dos audio-visuais pasan
cación".
bre déitase ao pé da televisión, él baralla,
a barra ou ás instáncias inevitábeis. Non · l;>aixo o arco do ponto .de vista local. VisNon estorba á coesión do grupo a diverhaberá máis rituais colectivos até o ano
tas através do cristal da-vila, as notas tansidade de procedéncias dos . actores. Xeseguinte, se salvamos os parénteses das
tas veces escoit~das gañan unha respánsus Rodriguez (mariñeiro, de 28 anos),
fes;as. "Un grupo de mozos e mozas de
cia distintac
Maria Xosé Pardo (traballadora da confeMa:lpica decidiron xuntarse para·facer a]go . 0 programa da estrea' do grupo, un esción, de 23), Pedro Señarís. (estudante, de
máis que ver a televisión, xogar ó tute ou
pectáculo colectivo titulado A Comisión de
23) e o próprio Hector Pose, que ten 26,
irá discoteca", canta Héctor Pose, mestre .Festas, apresenta a recén constituita comcoinciden nun cadro de·13 minutos de duque anima o grupo co que dirixe, actua e
pañia de teatro: "un grup9 de mozos e moración tituñlado O Filólogo. Os mariñeiros
escr~be os espeetáculos. "As semanas zas do povo que decidiron xuntarse. para que repasan en A Muralla lembranzas d~
corren diante da televisión, a esperar o fin
facer algo máis que ver' a televisión, xogar . emigración ou acon.tecementos da actuahde semana pela chea. O normal era penao tute e 1r á discoteca. E-por riba, pasalo
dade son Pedro Señarís, Xesús Rodrisar que non se podia fac_er ou.tra cousa". . ben". Desde o comezo p·rocuran prescinguez., Rubén Amado (mariñeiro, de 23
"A idea de facer Teatro nacera no Endir.de formalidades e atamentos ainda que
anos), Osear Porto (veterinário, de 28),
troido. Viamos que era un momento de dinon renúncien .a constituir un grupo de teaXurxo Alfeirán (estudante, de 23) ou Carnamización, de ilusión e o.e traballo estro popurar. O sentido do humor do grupo . los Pose (estudante, de 15). Neutros mopontáneo. A pergunta era por ·qué estabaé o mellar argumento de e.nganche de que
mentos da obra interveñen unha empremos abrigados a esperar un ano para podispoñen, como é tamén a ponte máis digada do fogar, doús paraeos, un fu.~cionádfil~Vfil · outra vez aqu• ~~~~~~~-~~~
' ~~~~~~~~~~~~~~~~~ rio, una~m~~do~ un~~
les momentos". No p·ri~~~~~~~EG~,.s;:~~~oE 'coNsuMo RECETA OFICIAL [.__ e1_FERM
_ o ------c:-~I~
· :~•~FJ_'•_cio_•_• _s._s. ¡
xante etc.
meiro, · parece un ha com- ,
..------------~------:-----, - MEoico - · ---.,,...--.
Non recibiron nengunha
F'"'1
·
A.
clase de subvención para
parsa que non se dá di- ·
salto, ainda no estado de
~ L!J
1l
· · os espectáculos. Van desg ráci a ·de inventar en
·
~tr0
cobrendo que se pode po- ·
18
equipa. A reinvención do
FEBREIRO 19911
ñer en pé un teatro popular
teatro faise desde os ele- FARMACIA
coas forzas de que dispome ntos fundamentais:
-- s~
ñ·en e advirten ªcada paso
~oñer sobre .o papel
.
o gratificante do retorno de
anécdotas e situacións
i cuPOllPREcim
i 1'.i\\>.i\\l\l.i\'l'á
actuar fronte ao público, o
sAsAoo . día 16
proceso de ir desve&ndo os
coñecidas, recriar e· tras.
:~-. -------. ----------1
. : ~laboratorios
ás
,
·
cender referéncias
da vi· , ,
~i;;·,~..
proprios
.recu rsos e 0 domí!
¡ '' ~' · ·
B tarde 10 noite
niO en prógresión da VOZ e
da diária, buscar Claves
de representación para
·
·
...l••c•
a e),(presión corporal_.
1 AP0RrAc10N
os . costumes. A comedia
cAoucAos1001As
1111\11111111111 ~---1_20_0_p_ta_s~.
Non é igual ca o Entroiasoma á vida como o
.
¡
do, pero non é preciso es9'
que foi desde o. fondo
perar outro ano.
•
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CA MpECHO

brandar foi unha das palabras
máxicas nese desgraciado
acontecemento da guerra do
Golfo. Os xefes militares falaban de
abrandar a suposta poténcia militar de
lraque e lanzaron sobre território ira quiano, en pouco máis de coarenta días, máis toneladas de bombas que nos
seis anos da segunda guerra mundial.
Ago ra, cando lraque está definitivamente abrandado, apresúranse todos
a recoller os froitos da posguerra con
brandas maneiras. De pronto, todos
descobren a necesidade de axudar ao
mundo árabe e comezan a pensar que
deberia haber democrácia en Kuwait.
James Baker chega á."provocación" de
recebar a unha delegación palestiniana na mesmísima Xerusalén e presiona ao seu vello aliado, Israel, para que
chegue a un entendemento cos seus
noves aliados árabes. Ainda persiste o
veto sobre a equivocada OLP, que ten
agora que facer peniténcia -concesións, cámbios- para que lle perdoen
o seu apoio verbal a Sadam Hussein.
España , que aparentemente se
mantivo na reserva durante a guerra
-ainda que despois descobrimos que
aportou máis ao esforzo bélico que alguns dos paises directamente belixerantes-, anda máis avivada na posguerra. O voluntarioso Fernández Ordóñez foi pisando os talóns, en Exipto
e Israel , ao xefe de fileiras Baker.
· Até o comisário xeral da Expo-92,
Manuel Olivéncia, está disposto a poñer o seu grao de area á concórdia da
posguerra e vai emprender a sua própria xira diplomática para convencer
aos paises árabes que teñen retrasados os seus proxectos de participación
na grande mostra de fraternidade universal na que quer convertir a exposición sevillana, como símbolo do rexurdir da posguerra.
Son as r:iovas operacións de abrandamehto. Despois de amasar a grande
superioridade militar do xendarme oficial do planeta, hai que deixar .ben claros os límites nos que se poden mover
os perdedores, se queren que non se
repita a nai de todos os abrandamentos.
•
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aLVER AO REGO

os longos seriais venezolanos xa dixo Benedetti que mellor era
a invasión .de cursileiria de Latinoamérica que a de artilleiria de Norteamérica- está a seguir unha eclosión
.de salsa e musica hispana. ·
A resposta ao ordine nuovo que
marca o Norte rico ven da voz, por _
exemplo, do dominicano Juan Luis
Guerra con cancións de amor como as ..
que contén o seu último disc_o Bachata ·
Rosa. Unha delas titúlasé Borbullas de
amor e di asi: Quisiera ser un pez/para tocar mi nariz en tu pecera/hacer
·burbujas de amor/por donde quiera/pa- ·
sarla noche en ve{almojado en ti. . •
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