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A Xunta.fracasa rio intento d~ vender Astant>, mentres avanza na eucaliptiz~ción do a~ro

Celu·losas 2 - Astano O
Semana clave para o tecido produtivo galega. O Conselleiro de lndústria declárase "triste" pola. senténcia de peche de
Astano. Para os socialistas "non hai novedades" e a Xunta só pretende disfrazar o ~eu "fracaso•estr.epitoso na venda
pantasma" do asteleiro. Nos mesmos dias, ,e ante o contínuo esfarelamento·produtivo, Fraga anúncia a instalación
definitiva de duás celulosas .. Os eucaliptos comezan a abrollar no lugar dos prados. A un ano de governo, Fraga
refusa a presión política so~re Madrid e con:ieza-a dar os primeiro_s signos de impoténcia ante a crise.

'-

Larralde
_Echeverria .
oc~pa o lugar
deixado por
Oubiña

Amas de casa:
da Sección
Feminina á
Organización de
Consumidores

Georg es
Labica: '-China
. é unha inistura
de capitalismo
e burocrácia'
.

O traficante basco Carmelo Larralde Echeverria está a ocupar
na Galiza o buraco deixado río
mercado da droga por Laureano
Oubiiía, agora detido. Precisamente foi este confidente policial
o que transladou á Galiza, a
meio de camións dunha empre, sa de móbeis de Caldas, os 370
· Kg de cocaína desaparecidos no
decomiso realizado en lrun por ~arte da policia.
·
(Páxina 11)

Cada ano, cando a primavera
chega ao calendário, as distintas
aso~iació.ns de Amas de Casa
reúnense nun xantar de irmandade, "para .coñecerse, pasalo
ben e intercambiar experiéncias". Nesta ocasión a anfitriona
foi a asociación de Poateceso, a
máis nova .das 5"1 asociacións.
Atopámonos curiha organización·.
moi distinta a esa imaxe, estereotipada, que as apresenta como - _
(Páxina 7)
algo reseso.

A.liberación a
debate na VII
Sem-ana dé Filos~fia sobre
Latino-américa

.

No pasado Deceinbro, "o filósofo
marxista francés Georges Labica
visitou a República Popular da
China. Ali permaneceu un mes,
invitado palas catre -grandes unive rs id ades chinesas (Pequin,
Shanghai,· Nanquín e Huangzhou) para tratar da situación e
das perspectivas do marxismo
na Europa. Na sua casa de Le
pecq, cántanos a.s suas experién-cias da viaxe .
.
(Páxina-12 - 13)

A VIII Semana de Filosofia ven
celebrándose en Pontevedra
. desde o 1 de Abril, desenvol.:
vendo sen apénas modifica- '
cións un programa centrado no
tema "Filosofía e Latinoamérica". André Gunder-Frank, Leopoldo Zea, Francrsco Louc;a e
Marta Hqr.necker son alg-uns
dos asistentes que interviron ·.
nas primeiras sesións antes do
·-peche desta ·edición.
·
(Páxi~a 17)
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O governo Fraga dá os primeiros sinai~ dejmpoténcia ante o desmantelamento produtivo

A Xun·ta ·trata de disim.ul'ar o fracaso na venda de ·Astano
· . ' amparánd~se na coñecidá decisión da CEE
de pechar o estaleiro
A.EIRÉ-G.LUCA-M.VEIGA
.

'

Foi unha semana polémica. Xan Fernández, Cons.elleiro_de lndústria, confesaba ante as cámaras da TVG a sua ''tristeza" ante o futuro da
bisbarra ferrolán. ·O armador grego, Tsakos, non presentara nengun proxecto de compra de Astano ~o INI. Fracasaba asi o plan Fraga,
. ainda que Fernández preferia disimular o disgusto.tratando de traguer de novo a notícia o peche anunciado de Astano. Ante o
desmantelamento pródutivo que acosa a Galiza (asteleirós, agro,. pesca ... ) a Xunta contraataca de novo anunciando o proxecto de duas
novas celulosas, tras elas ben a transforíf1ación dun bon número de explotacións agrárias en eido para os eucaliptos. Ao remate, Fraga
·
a_núncia o seu afán de "concórdia" e non de "contenda" con Madrid.
.O fracaso do governo gal ego para conseguir un comprador privado de Astano e a inalterada decisión das autoridades centrais pa- ·
· ra que o asteleíro ferrolan non
construa buques -de acordo coas teses comunitárias- , son · o
trasfondo da polémica que se
veu desenvolvendo nos. últimos
días. Nun contexto máís xeral, a.

fabricación de buques é unha indústria que repunta noutras partes do Estado, asi como neutros
paises . ~uropeos .como Alemaña
e Reino _Unido.

sete anos· do acorde de reconversión, segue sen cumplir. a sua
parte no plan, tal era -a promesa
de reindustrializar a bisbarra 'da
Ferrolterra. O Conee.llo de . Fene
ven tie reclamar precisamente
En contrapartida, tal e como deestes días á s1v· 90 millóns de
nunciaba en pasados días o
pesetas por danos e perxuícios .
Conselleiro de lndústria, Xan
(gastos de explanación de terre._Fernández, o governo central, a . os, obras de infraestrutura; etc.)

causados pola non instalación
da empresa de vidro italiana.

Po conto xaponés
ao empresário grego
A finais dos setenta un aétor xaponés, fesidente en Madrid, serviu para levantar as espectativas

de que unha empresa desa nacionalidade se ia facer carrego
dos 500 obreiros que ian perder
o traballo por mor da liquidación
da empresa ferrolana Pysbe (ver
ANT número 45~) . Vanas promesas de empresários madrileños
servirian posteriormente para entreter aos traballadores de Peninsular Maderera antes do peche.

UN CAT.IVO FUTURO NAS MANS DUN GOVERNO CONFUSO
Hai ben dez anos que desde posicións
nacionalistas se lanzaran alarmas contra a
operación de desmantelamento da nosa
indústria, a partir do descabezam.ento da
construción naval, que constituia o seu eixo, e
a partir das directrices emanadas ·pala
Comunidade Económica Europea e .
aprobadas por Madrid. Escárnio e burlas da
parte de todas as demais forza·s políticas,
mesmo as da esquerda estatál, foran os ecos
daquela adverténcia.
A i~posiciÓn das cuotas do leite, non moitos
anos despois, foi interpretada desde as
bancadas nacionalistas como un modo arteiro
de expulsar a povoación agrária. Denunciar
que o aumento de impostas sobre unha
agricultura formalmente atrasada..e
pésimamente comuriicada tiña ben máis.
alcance ca unha medida administrativa,
produciria por toda resposta do universo
político un concertado comentário de irrision e
desprécio que volvia o obxecto crítico ás .
fileir;:is nacionalistas·. O problema procedia,
polo visto dunha venalidade interpretativa
alcumada de óatastrofismo.
En causa.de semanas, o conselleiro de

lndústria, Xan Fernández, e o de Agricultura,
Romai Beccaria desandan cambaleantes os ·
pasos da des·calificación, atravesan éon xesfo
abatido as fileiras nacionalistas e superan en
tintes patéticos a descripción que non moito
antes criticaran do proceso de asexo por
derribo da industria e a agricultura. ,
·
/

Son estes próprios governates, con Manuel
Fraga no cimo, os que comezan a deixar
patente a sua impotencia ante as directivas
co.munitárias e a administración que delas ó
governo central, discriminador -como os
números demqstran- daquelas zonas históricamente dependentes e, polo que se
ve, retrasadas na definición autónoma da
natureza dos seus problemas.. e ainda nón
acordadas para desenvolver a presión política
que poderia cambiar as tornas .
Eis o balance dun Manuel Fraga que quer
industrializar Galiza pero carece do
in~trumerito ideolóxico necesário para facelo:
un fracaso estrepitoso na pretendida venta de
Astano e a instalación de duas celulosas
como único activo dos seus obxectivos de·
gQverno. Non é só que as celulosas sexan
unha indústria que o Norde expulsa cara aos

paises atrasados; que as fábricas de pasta de
papel contaminen ou que non teña a
administración nen meios nén vontade
(vintesete anos de. estrago da ria de
Pontevedra son a máis patética proba) para
vixiar o cumprimento das medidas.de
proteción ambiental; f'.lOn se trata nen sequera
de esixir a implantación do proceso produtivo
completó e non só da fase primeira e
contaminadora ou de que teñan carta de
realidade as promesás de limpeza divulgadas
por unha campaña multi-millonária; o que
verd-ªdeiramente preocupa é que a
.instalación de duas novas empresas deste·
tipo, a maiores da que xa hai: requiren dunha
produción forestal ao seu servício que só coa
eliminación da meirande parte das ·
explotacións agrárias actuais se pode
realiúr. Velaí a estratéxia real subxacente:
eliminación do agro, imposibilidade de
desenvolvemento agro-industrial que poidera
resultar competitivo con o~tra.áreas da CEE.
Falta saber calé o destino.dos nosos xoves
labregos . En Suiza non os queren, como
recoñeceu Fraga na ~ua reGente visita a ese
pais.A Astano non han ir traballar e leite non
·
poden t;>roducir... Peiroseria inútil o

11ac1onalismo se se contentase ·con realizar
·profecias catastrofistas, ainda que tan reais,
porque precisamente só a toma de conciéncia
da necesidade de recuperación da dignidade
de Galiza, pode dar pé a que se nos faga
xustiza, a que non se nos escapen as
alternativas, como sucedeu coa prometida
r~industrialización da comarca ferrolana que
endexamais chegou.
Deambulando como un neno perdido polos
despachos e as promesas, Fraga confúndese
e confunde ao seu povo cando .por un ha
banda se declara autonomista e defende a
auto:..identificación e pola outra insiste en
manter unha nebulosa concórdia con. Madrid,
·1embrando que todos irnos no mesmo barco.
(Retórica que lle esixe o seu proprio pasado
ou vaguedades coma a de propor un gran
.
. futu;o para Galiza. Falar que non ten
cancelas, porque non se trata de comezar
unha guerra contra España, pero si de
presionar políticamente, con todas as nosas
forzas, como fan bascos e cataláns, para
conseguir que os mozos e mozas galegas
que hoxe teñen daiaseis anos teñan xa que
- logo·un traballo e ~n futuro.
·
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YON-OTUVE
QUE .EMIGRAR
... soy carpintero tle grada.
Tengo un Importante
cometido en uno .de los
mejores astilleros
del mundo.
BANCO PASTOR. con el
ahorro de tos gallegos
creó en la ria rerrolana
este Astillero que es
ejemplo y orgullo
de nuestra Industria .

El dinero
de los gallegos
ha permitido
la industrialízación
y desarrollo
de Galicia
con el esfuerzo
conjuntado y dirigido por

~

l.
j

J

BANCO PASTOR
•••

su dinero no sale de Galicia

O seltor privado é o que primelro foxe dos estáleiros, asl que barrunta a crise. A
seguir, o Estado convertese en liquidador. A história repítese como caricatura coa
aparición do grego Tsakos.

Unha versíón en italiano da história produciase ainda recentemente coa SIV e agora, apenas
un trimestre despois, Jesus de
Las Heras, responsabel de comunicación do INI viña a negar
con rotundinade que tivera habido negociación sobre a posibel
privatización de Astano , dado
que o posíbel comprador, presentado polo governo Fraga,
non presentou ao INI proposta,
nen proxecto algún.
Parece, ante estes feítos, que as
duras acusacións ceibadas polo
PSOE galega contra o Conselleiro de lndústria non ian desencamiñadas. Para os socialistas as
dramáticas declaracións de Xan
Fernández sobre Astano non facian máis que enmascarar o "escandaloso fracaso da suposta alternativa" que tamén califican de
"proxecto pantasma" de privatización de Astano.

O Conselleiro está triste
A triste notícia surxira o Xoves 21
do pasado mes de Marzo. O
Conselleiro de lndústria declaraba publicamente que era un dia
triste para Ferrol. A razón era,
segundo el, que o Diário das Comunidades Europeas viña de publicar o pasado día 14 a proibición de construir ou reparar barcos ao asteleiro ferrolán até
1997. O PSOE respostou de contado sinalando que a nota da Comunidade "non cantiña nengunha
novedade", ao tempo que acusaba ao Conselleiro de lndúsfria de
"manipulador" e solicitaba a sua
dimisión. CCOO, por boca de Xosé Sanz, manifestábase no mesmo sentido e cha111aba "irresponsab.el" ao Cons~lleiro.
Xosé Diaz, dirixente da CIG para
o sector naval califica o relatado
de "liortas xornalísticas entre . ó
PSOE e a Xuhta". Na sua opi-

nión, nen eles n.en os· sindicatos
estatais están interesados no
fundamental, quer dicer na empresa. "Astano debería construir
buques, sinala, como o amasa o
incremento da capacidade dos
Grandes estaleiros establecida
pala Administración do PSOE, co
apoio de UGT e CCOO e aceitada pola CEE".
Xosé Diaz lemqra que "nengun
asteleiro do mundo tell' a próibición que pesa sobre Astano",
mentres que "a demanda de buques mundial segue o seu curso
ascendente, de xeito que nos
tres primeiros trimestres de 1990
contratáronse 22,6 millóns de Toneladas brutas, en tanto que, en
todo 1989, ano considerado como bon, a cifra de contratación
tora de 19,3 millóns de TB". Onível de contratación do terceiro
trimestre de 1990, a escala mundial, duplicaba a cota máis baixa
que fara a alcar.zada no prirrieiro
cuarto de 1987.
A decisión política r.adicaria, como se ten sinalado en repetidas
ocasións desde os inícios da reconversión, na estratéxia seguida polo ·governo ·central. O responsabel da CIG resalta anegativa a buscar contratos para Astano: "no 90 e no que levamos
de 91 non se contratou nada",
recorda, o que imposibilita a em·presa a entrar con benefícios én
1992, condición imprescindibel
para a sua sup~rvivéncia.

Xunto coas de Lourizán, Návia e Avérro,
i.ncidirán n~ exte_nsión de espécies. de.crecimento rápi·do ·

,A auto-rizac.ión de duas cel·ulosas
nas P9ntes e Narón, res·umo da
política industrial ~a X~nt_~Importantes intervencións foresA Xunta do PP ·ten favorécido
dos seus proxectos de fábricas
tais que extenderán os cultivos
explícitamente a extensión do · de pasta. Como proxectos de inde eucalipto e piñeiro, alto in-... eucalipto. O presidente da padicé n cia importánte sobre ·o
vestir~1ento por pasto de traballo . trona! e de Eurogalicia Forestal, .
meio ambiente,. Eurogalicia e
e baixa criación de emprego, .Jose Maria Cuevas celebraba
Papelga ·están abrigadas a CL!mfuncionamento como indústrias . en Compostela a toma de poseprir cos regulamentos do decresión de Fraga en cuia campaña
de enclave e _forte contaminato 1302186 e valorar previamención, son aportacións previstas
participara activamente. Pouco
te _os efectos que estes proxec':.
despois anunciabase a atenGión
pplos proxectos .de Eurogalicia
tos poden ter sobre a poboaForestal e Papelga, para As exclusiva ao eucalipto por parte . ción, a fauna, a -flora, o solo, a
Pontes e Narón, que ven de
do Centro Forestal de- Lcurizán,
atmósfera, as augas e os_factoaprobar a Xunta. .
-espácio público que fi9a de feíto
res climáticos, a paisaxe, os
·
·
privatizado en favor dos. i'nterebens materiais e a arqueloxia.
As duas fábricas de pasta de
ses das fábricas de pasta.
Despois dos primeiros informes
papel, controladas por senllas
negativos, as duas empresas
trans-nacionais (o Grupo de Inanunciaron unha reconsideración das condicións xerais, pero
vestimentos Kuwaiti, KIO e a
empresa finesa Tampefla), e renon fixeron máis que adaptar os ·
dados ás condicións· que se lles
cusadas en todo o mundo, son
INVESTIMENTOS , - esixian. As correcións ·introducias únicas iniciativas que as podas por Eurogalicia non afectan . .
líticas de promoción industrial
INDUSTRIAIS ·EN
do Estado e da Xunta promoa liberación de organoclorados
SOLITÁRIO CHEGAN que asegura a contaminación
cionan nos últimos 20 anos. Os
dous proxectos industriais son
do Eume e da ria de Ares. Os
PARA CONTAMINAR
os únicos que a Xunta pode
organoclorados son sustancias
PORQUE
anunciar como consecuéncia
altamente toxicas que unha vez
da sua política de incentivos. As
introducidos no meio ambiente
duas empresas beneficaránse- É RENDÁBEL
persisten durante décadas. Endas subvencións públicas .(que
tre eles hai que contar a Dioxi-_
na, p carcinóxeno máis podente
pagarán sobradamente as instalacións) e dos cultivos intensique se coñece.
vos de espécies de crecemento
rápido. Reproducirán prácticaDespois de campañas millonámente o abuso cometido duranrias nas que se proclamaba a
O eucalipto xa estaba a se facer_ inocuidade do proxecto de Eute máis.dun carto de sécu_lo pomasivo e endémico pola presión
·1a celulosa de Lourlzán.
rogalicia Forestal, a Xurita adda fábrica de Ence, en Lourizán,
virte que esixirá requisitos ecoa de Navia e a da sueéa Stora
O proxecto de Papelga ten elalóxicos ás duas novas fábricas
borado un plan para dispar dun- . en Aveiro sobre toda a xeografia
dé pasta. A evidéncia de vinteha superficie de seiscentas mil ·galega. Paradóxicamente a
seis anos ininterrompedidos de
·hectáreas de cultivo exclusivo de , Xunta esc·o lle o momento de
actividad contaminante da fábri·piñeiro. Eurogalicia Forestal pro- ·anunciar un plan forestal, para ·ca de Lourizán, indica que asdar luz verde aos dous proxecponse aumentar a extensión de
tes investimeritos indusfriajs en
tos de fábricas de pasta-que foreucalipto en catrocentas mil hecsolitário chegan para contamizarán o mono-cultivo intensivo
nar porque é rendábel. Cabe
táreas, que haberá que sumar ás
con ,alugueres, compras, provimáis de duascentas· mil xa exissuper que a vixiáncia das pres~
sión gratuita de plantóns selectentes. Como se ten denunciado
cripcións de meio ambiente que
cionados., disposición de vivei- · promete a Administración, será
repetidamente," o eucalipto meros e contratación de boa parte
cando menos coma a que se
dra sóbre todo o mapa galega
das setecentas mil hectáreas de
sen respeitar a especialización
practica cqa fábrica de Ence (fimonte en man común- de que
lial do Instituto Nacional .de lnde cada terreo. Así é posibel sedispón Galiza.
guir o seu crecemento na beira
dústria, IN~.
baixa do Miño, de par de cultivos
De out(a parte, tanto Eurogalicia
No que se retire a criación de
de albariño, ao abeiro das subForestal como Papelga reciclan . emprego, o investimento será
vencións da Conselleria de Agridesde hai mais dun ano as. resde 174 millóns por posta no .cacultura para a extensión de fronpectivas .é\Valiacións de impacto .so da Eurogalicia. contra os 1O
dosas. Este fraude público é poambiental para ocultar as condiá 20 millons que adoitan outros.
sibel pota falta de seguemento
cións fortemente contaminantes
adsministrativo dos expediéntes.
tipos de indústria.
- •

EsrEs

até convertir a empresa nun polígono industrial, lago do fracaso
da, instalación da SIV nos terreas de Astano".
O economista, membro· de Astano e da CIG, . interrógase sobre
a proposta "de CCOO e UGT o

pasado 11 de Marzo en Madrid, ·
ao pedir a eliminación do Tall.er
de bloca~ curvos, para ser,..transformado en Taller para constr_uir
·jackets , (estruturas
fixas
offshpre, producidas no Est~do
~spañol pola empresa Dragados
en Alxeciras, nos terreas· do que

Desvio de traballo a
asteleiros non galegas ·
A .análise presentada pala CIG re- ·
colle tamén ·o incremento de pro- ·
dución nos estaleiros alleos a Gali~
za "que pasa a ser de 260 mil
TBC, o que represeñta· o 65% da · ·
capacidade en 1~91, frente a un ·
57% en 1984". Destes datos derivase a parda de peso de Galiza na
produción de buques a respeito do
resto do Estado, "afgo flagrante,
pero que non está na mente dos
sindicatos estatais que operan en
Galiza", segundo X. Diaz.

Haberá unha
continuación
da comédia? ·
Haberá unha c-0.ntinuación da
comédia (xaponesa, italiana, :
grega)? Xosé Diaz pergúntas.e .
se .a dat& de -1992, non seria
pactada polo PSOE cos sindicatos. estatais para "gañar tempo

a ser o estaleiro Crinavis)? Tal ·
transformación eliminaría o último que identifica fisic_amente a
Astano como asteleiro, é dicer o
Taller de blocas curvos.

~ Perigo· p·ara Vulcano
~ e Santodomingo
~

~ A Diaz preocupalle tamén a re-
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Cinco mil novecentas famílias ás portas do desafiuzamentq
.

O Parlamento galego poderia acabar co problema dos foros
.
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Q agro galego sofre ·periódicas
convulsións próprias daquel que
se resiste con todas as suas for- '
zas . a asumir a morte .por inanición á que pretenden conducilo.
Cando .n:on é a Cuota Empresarial é a Cuota Láctea ou os prezos do leite; cando as celulos~s.
cando algo que semella tan dou- .
tras ·épocas como é a redención
·dos foros.

.

~

.

aprobar a redención dos foros e
facilitarlle asi aos caseiros o aceso á propriedade.

O Estatuto Galega ten competéncias "sobre .conservación, modificación ·e desenvolvimento das
institucións do Direito Civil da
Galiza", tendo taméri a competéncia exclus.iva en matéria de
agricultura, segundo se recolle
no artículo 27.4 e 30.1.3. do Estatuto de Autonomia.

damentos Rústicos, · no apartado
de aceso a propr'iedade para os .
arrendatários históricos, por un
tempo suficiente para estabele.cer as modificacións necesárias
para non deixar ao.s caseiros na
indefensión e podan redimir os
foros.

Nesta liña de ·actuación lexislativa a lei deberia contemplar o direito ao aceso forzoso á propriedade de todos os arrendatários
sempre que sexan labregos e as
fincas arrendadas constituan
A comisión mixta que el~borou o
texto da Compilación do Direíto
máis do 50 por cento da base te-.
Civil da Galiza, na anterior lexisla- ' rritorial da explotación ou incluía
·tura, dedicou todo ún capítulo aos · a vivenda familiar. ·
arrendamentos. rústicos, recomendando nunha transitória que
Tamén se recolle nestas reivindicacións un novo sistema de valo"os arrendamentos denominados
rar as fincas para o aceso á prohistóricos, ao concertarse con an. terioridade á publicación da Leí
priedade, basado no cálculo do
valor médio das fincas con dedido 15 de Marzo de 1935, que se
cación ·agrária, tendo en conta a
encentren vixentes, prorróganse
polos prazos e nas condicións sirentabilidade real da finca e o
grau de dedicación do arrendatánaladas pola sua própria normatirio á actividade agrária. Tamén
va". Só falta que os lexisladores
solicitan créditos e subvencións
poñan man á obra
preferentes.

O intento de desafiuzamento da
família de Larin (Arteixo), e· a resisténcia dos viciños e membros
do Sindicato Labrego Galega, é
un epis9dio máis do campesiñado galega para facerse dóno das
terras· que traballa, ainda que es-.
texamos ás portas do ano 2000.
Hai nove· anos desde Piñeira de
Taboada dábase ó primeiró aviso
ao .pretender botar das su as te·rras a un caseiro que se négaba
a pagar as subas .antirregulamentárias que pretendía o dono
xurídico das terras.
Catre anos despois .b problema
· apareceria nas Enchousas cuñha fam ília á que lle derrubarorí
á sua casa con .todos os enseres dentro. Aos poucos meses
eran os viciños de Berdoias ·os
que se vian na tesitura de ·teren
que abandonar casas e terras ·
' traballadas desde tempo imemorial.

.

Táboa reivindicativa

No seu traballo deberian ter en
conta a táboa reivindicativa elaborada polo Sindicato Labre§o
Galega nunha reunión con caseiros celebrada en Betanzos e que
vai ser apresentada ao Presiden. te da Xunta, Conselleiro de Agricultura e a todos os grupos parlamentários··galegos.

Estes pontos debian de ser recollidos pala Xunta, que teria que
facerse cargo destas competéncias que lle son próprias.

Xunto co problema político existe
tamén o xurídico, pois os xuíces
é preciso que ditaminen tendo en
canta o direito galego. Asi non se
PEPE CARREIRO
producirian desafiuzamentos coA prórroga da Lei de · Arrenda- · blema poderia so·lucionarse·,
. mo o de Larin, no que por unha
mentas Rústicos remata con espois chegaria con que · o Parta- ~. como primeiro ponto pédese a
treta legal, a família Vázquez
te ano 1991.
mento galega lexislase sobre ~ paralización dos desafiuzamenMuñiz tivo que asinar en 19?0 e
tos e que se garanta a continuiesta cuestión,
1943 sendos cont~atos de prórroAs competéncias
ga do arrendamento, anulándodade da explótación.
lexislativas
se asi o seu carácter histórico.
A Comunidade Autónoma Galedo Parlamento da Galiza ga, asi o recoñece transitória -- .A segunda reivindicación refíre- Aspecto ao que se acolleu a senténcia da audiéncia para ditamida Lei do 31 de Decembro de · se ao estabelecimento dunha
De existir vontade ·política o pro- - 1980, ten competéncias para
nova prórroga na Lei de Arrennar o desaJoxo.
•

Agora 15 famílias agardan o de-·
saloxo pois teñen senténcias firmes que os abrigan a abandonar
as .suas terras. E hai 5.932 forei~
ros na Galiza que poden correr a
mesma. sorte, a maioria del~s na
província da Coruña,. · Corrio
exemplo pódese citar que de 60 ·
viciños da parróquia de Berdoias, 54 son caseiros.

a

Brüxelas, Madrid e Santiago: Tres eiXos·para o saldo da pesca
·Cando se cumpr~n cinco anos
da formalización do tratado da
CEE, os armadores preguntan a .
quen corresponde a defensa dos
dereitos dá frota galega de altura .
nos caladoiros tradicionais. ,

aprender tecnoloxía e planificación do seitor da pesca, acuden
hoxe a Galiza para compraren
barcos de saldo.

A Comisión de Política Pesqu.eira está para deténder aos
países comunitários que dependen dos recursos do mar. A
Galiza correspondelle o papel
de espácio económico máis relacionado coa pesca dentro da
CEE, pero esta característica,
que ·fai do Mercado .Común a
-segunda potén.c ia pesqueira do
· mundo, é ao mesmo tempo o
flanco máis vulnerábel dos barcos matriculados en porfos. galegas. A mensaxe principal que
perciben os armadores por. parte .da CEE é a de que compre
ra: reconvertir, Armadores ~de .. dos paises do Sul, que hai aríos
liquidar a capacidade pesql:I~~- . todo o mundo, e principalmente . .visitaban os portas galegas por

capacidade dos pequenos ·e· medianos a~teleiros, que "planea
máis ~obre os centros galegas,
que sobre nengun ·outro do resto
do Estado". Unha ameaza que
se pode concretar. en Vulcáno e
Santodomingo_.
A redución nos asteleiros de menor tamaño, en pumplimento da
VII Directiva da CEE, ·realiza(ase
sobre un plan que esixe unha si- ·
túación financeira saneada, para
conseguir a cal "terian que darense cámbios importantes na

estrutura de capital dos astelei. ros gale~os" •. sinala Diaz.

Fraga négase :·
· ·á contenda diária
con Madrid
Na situaclón actual seria esixibel,
en primeiro lugar,' un incremento
do capital social por parte do IN 1
nos estaleiros galegas, que os
sacara da actual situac·ióri de .
"quebra técnica", o mesmo que fixo cos estaleiros públicos doutras
partes. do Estado, caso de AESA

en Cadiz, cuxa capital · social pasou de mil a 36 mil millóns .
O pasado Martes; 2 de Abril, ''no
acto de décimo aniversário do
Estatut&. de Autonomía, Manuel
Fraga defendía "a concórdia"
con Madrid, negándose- á "contenda diária" entre Xunta e Governo central. "Gostenos ou non
estamos todos no mesmo barco"
dedaraba.
Ainda que o Presidente da Xunta de Galiciá se · encarr~gaba el
•

1

Os empresarios ·d a pesca culpan eada vez mais ao governo
central desta desfeita. Alporí zanse polo tratamento que se lle
- reserva perante Bruxelas de seitor sacrificaqo (a reunión da Toxa do 89, con apoio explicíto da
escandalosa Merchant Shipping
Act británica, pagada cos cartas
públicos, foi un momento cul~i
.nante) fronte out~os intereses na
negociación ·de Estado. Coidan
que Madrid debería ter algo que
dicer antes que deixalós sen
protección nos parques de pesca de todo o 111undo.

intervir perante os organismos

comunitários que participan nas
relacións multilaterais e bilaterais. Tamén contemplaba a sua
intervención para abrir novas
caladoiros e. criar relacións de
inter-dependencia de intereses
pesqueiros recíprocos. Outro
obxectivo programát~co da
Xunta de Fraga era constituir
unha empresa de servicios adicada a venda e intercámbio de
tecnoloxia pesqueira con-terceiros paises.
De todo isto, sobrevive no seitor
pesqueiro unha análise; a pesca
é moeda de cambio para a CEE
con España, pero tamén é obxecto de negociación para a po- ·
lítica da Xunta co Estado.

' .,

~ Na sua campaña electoral .'a actual equiP,a da Xunta prometía

mesmo de matizar. que esta
.postura conciliadora non supoñia debilidade ou renúncia, no
fondo resumía a sua posición de
negarse . a P.resionar políticamente sobre Madrid para conseguir así' unha rri~ior cuota df;!
produción, neste caso nos aste.leiros. Manuel Fragé¡l e o Conse. _lleiro de lndú~tria, Xan. fernáhdez, apostaran poi a via "non
conflitiva" da privatización. A
aposta era polo armador grego
Tsak-os. ·cando · o INI declara
non ter r~cebido ~:engun pro'

J

•

~. :.

E no entanto, seguen apreixando bar-cqs. ·
+

xecto de mans deste empresário, Xan Fernández pon a sua
tristura ante as cámaras trae a
colación unha coñecida decisión
da CEE, asinada polo Governo .
central, co .q ue a Xunta refusa o
. "enfrentamento".

e

A saida lateral do governo Fraga
viña de fracasar. O ''futuro esperanzador" para Astano dG que talaba o programa eleitoral do Partido Popular (tomo 13, páxina
101) tornábase, a un ano vista,
pap~.1 mallado.
.
·~• :
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• Baldaio, a última victória (Páx. 6) • .Fraga, un ~aso adiante e -outro atrás (Páx. 6) eMondoñedo, os· xóvenes
contra a Guardia Civil (Páx. 9)• ~olémica sobre·o porto d~ Ribadeo (Páx. 1O) • Entrevista .con Benito Floro, ·o ··
adestrador de mod:a (Páx. 15) • O ~berri Eguna o11ando cara á nego_
ciación (Páx. 15).. ·
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A direita non encontra persoas para formalizar as suas candidaturas

A tensión volta a Allariz

•Problemas no PP de
Compostela. Xerardo Conde
Roa, alcaldabel do PP én Compostela ameaza con dimitir se
M. Fraga lle impón na lista a
persoas en cootra da sua ventad e, entre elas Maria Xesús
Sáini, que ocuparía .·o segundo
lugar, .e .David Pillado.
Conde R_oa xa se ·negar·a a
concorrer aos comícios municipa1s despois de ter dimitido como portavoz popular no concello ·
troito das diverxéncias con Maria Xesús Sáinz, elexida pr:esi- _
denta local. Despois de barallarse diversos nomes, ·entre eles
os de Vázquez · Portomeñe, que
agora ocupa un lugar simbólico, .
e non encontrar a persoa idónea, Manuel Fraga corivenceu a
Conde Roa de que aceitase a
nominación, comprométéndodose o partido a que o candidato
teria liberdade para escollar aos
seus compañeiros de lista eleitoral.-Algo que-non se cumpliu.
· Agora o candidato ameaza
con dimitir "jrrevocábelmente",
para poder_facer unha lista á
sua medida, sen xente coa que .
está enfrentado e que poderia
desplazalo outravez de non sair
alcalde.
·
+

coa abertura dos procesos

aporta fora desestimada pola acusación anteriormente
ao 9onsiderár que benefiO concello de Allariz
ciaria aos encausados. ·Trávo lve estar de
tase dun parte médico, reactualidade:
dactado horas despois ·do
o Fiscal da Audiéncia
desaloxo da casa consistorial, no que o médico lle
ourensá, Ramón
aprécia a Pérez Camba "feGarcía-Malvar,
rida inciso contusa, producirecorreu o
da por Alberte Conde". Este
sobreseimento do
médico, afin ao PP, que ' ensumário instruído
traba de servizo ás 1 O da
noite, hora até que agardóu
contra 15 viciños, entre
o ex alcalde para facer exaeles o.actual alcalde,
minar por un galeno as
Anxo Quintana, e tres
suas supostas feridas, ten
concelleiros, seis
tanta vista que pode determeses despois que a
minar quen é o autor da fe. rida, ou Alberte ·conde é
Audiéncia provincial
unha espécie de Zorro que
desestimase os cargos
deixa a sua marca.
que se lles imputaban
O médico en cuestión foi
aos acusados. Nesa
separado do servício dous
mesma semana a
meses despois por desequi1íbrios psíquicos.
·
audiéncia absolvía a
Na asamblea viciñal de
outros catro alaricanos,
Allariz acordouse elaborar
simpatizantes do BNG,
un· informe no que se reco- _.coalición Galega suspenacusados polo fiscal de
llerán todas as actuacións
de de militáncia a Rueda
"delito eleitoral" ao
realizadas polo · fiscal · RaCrespo. · A executiva de Coalimón García-Malvar "no que
ción Galega decidiu suspender
impedirlles a membros
se demonstre que a sua acde militánéia a Xosé António
do PP facer
tuación non foi conformeRueda Crespo polo seu intento
propaganda o día dos
de "montar candidaturas con inaos critério~ puramente obcom ícios. A senténcia
depe nde ntes na província ·de
xecti vos e imparciais que
da Audiéncia afirma
deben rexir. a sua actuaPontevedra_para lego pactar co ción". Este informe seralle
PP".
.
que se houbo comisión
remitido ao Consello Xeral
· A suspensión de miljtáncia ao
de delito foi por parte
do Poder Xudicial.
ex senfidor yai acompañada da
dos que ·realizaban
apertura dun expediente disciplipropaganda.
Unha nova senténcia· nário que, seguramente, levaráo
a ser expulsado.
A mesma semana que o fis"Hai xente que non vai asuPor outra banda CG considera ·
cal.
anunciaba
a
interposi·
mir o de Allariz na vida, peque
o pacto de Vitorino Núñez
ción do recurso, a Audiéncia
ro nós ternos asumido este
en Ourense e Valdeorras con
daba
a
coñecer
a
senténcia
papel", afirma o alcalde Anmembros do CDS "é algo ponabsolutória contra catre simxo Quintana, mentres na
tu al e non extensivo a todo o
patizantes
do
BNG
acusasala de plenos, escolares
partido de Suárez", co que paredos de delito eleitoral e
da vila dan cabo a unha exce pechado outro JJ¡onto de fri_
atentado
á
seguridade
vial
posición fotográfica. Uns
ción entre· CG e CdG despois da
por impedirlle a militantes do
días antes tivera lugar na
visita de Victor Moro a Galiza •
PP
facer
propaganda
o
dia
remozada Casa Consistodos
comícios.
rial unha. asamblea viciñal
A NOSA r _ERRA
• Rivas Fontán non se
Pero a Audiéncia non só
que superou en número de Anxo Quintana, alcalde de Allariz, afirma que a estratéxia da tensión volverase con~ra
Bea Gondar; si.
apresenta,
05
os absolve, sénón que lle
participantes ás máis nuseus propiciadores
·
O
~lcalde de Pontevedra, Rivas
emenda a páxina ao fiscal
merosas das éelebradas en ·
Fon~án, non se apresentará aos
ao afirmar que se hai algun deliCdG terian a posibilidade de re1989 cando a presión popular
do PP e de Vitorino Núñe_z, "inpróximos
-comícios municipais,
to "está na parte demandante .
cuperar a alcaldia.
obrigou a dimitir ao anterior altencionadamente ou non", como
segundo afirma "debido a prepor
facer
propaganda
nun
dia
no
as·
apariéncias
eng_
a
nan
·
Pero
calde, Leopoldo Pérez Camba.
afirmarta o alcalde.
· ·
si6ns familiares".
que non estaba permitido". O ale, ainda que prospere é;l petición
En numerosas ocasións xa se ·
calde Anxo Quintana pergúntase
o motivo da asemblea viciñal A direita non ten
de Ramón García-Malvar, o alespeculara co abandono deste
non era outro que o de informar ·
sé agora o fiscal García-Malvar
calde e os concelleiros do BNG
polémico político, pero sempre .
· aos viciños de que seguía a "tác~ · candidatos
vai proceder de otício contra os
poderanse .apresen'tar, de todas
decidiu continuar. Agora semell~
tica de tensión" e que, seis meOs rumores de inabilitación cenmembros do PP que realizaron
todas aos próximos comícios lo-;
que o. medo ao f~llo do Tribunal
propaganda sen estar. permitido.
ses despois de que a audiéncia
tra os principais cargos do BNG
cais. En primeiro lugar porque o
Supremo, _en torno a unha consobreseíse o sumário incoado
corrian desde habia case dous
xuízo, de c~le_brarse, terá lugar
Por agardar tamén agardan
dena
por prevaricación e sobor· contra 15 viciños, entre eles o almeses, progresando en relación
despois destas ·eleicións e, ainda
que o me$mO fiscal abra dilixénno, relacionado .co Edifício Silva,
directa á dificuldade do pp e
calde e tres concelleiros, o fiscal
que se celebrase antes e o per- · ci as contra o anteri·or alcalde,
fixo que pensara millar· a sua di- ·
da Audiéncia, Ramón GarcíaCdG para poder formar . as suas
desen, algo que semell3 entrar
Leopoldo Pérez Camba, ao· que
misión:
Malvar, decidira recórrer.
listas eleitorais no concello de
fora de toda lóxica como verea Dirección Xeral de Xustiza
Ainda ási Rivas anunciou que
mos máis adiante, terian posiacusou de abandeirar a sedición.
Nas semanas anter.iores xa ·' Allariz. Semellaba que pretenseguiria a apoiar a Coalición Gabilidade de recorrer, poJo que o
Anxo Quintana l~menta a perpersoas próximas ao PP e a
dian animár a uns militantes que
lega, partido no que lles pediu
proceso se alongaria anos.
da da tranquilidade na ,que vivía
non SÓ se negan .a ir nas listas
Centristas de Galiza andabafl
que seguisen os seus antíguos
Do
recur-so
apresentado
-polo
o Concello de Allariz ·pola teimopqr saberse perdedores, senón
matinar por Allariz adiante afircompañeiros:
·
fiscal destaca tanto crtempo que
sia dalguns ·membros d_a xustiza,
que npn comparten en moitos
mando que o ·alcalde e os seus
.Outro alcalde de lndependense .tornou para cavilalo, seis meao tempo que afirma que van "reconcelleiros ian ser procesados
casos a estratéxia dos seus lídetes de ~ Galiza, Bea Gondar,
ses, o que imposibilita de feito a
coller o reto, · conscientes de ·que
novamente, .polo que o BNG· ia · res provinciais.
anuncioú que ase apr~sentaria a
celebración do xuízo antes dos .o povo de Allariz vai saber estar
perder a alcaldía, segun90 puxeA decisión do fiscal dalles aramaximo' rexidor de O Grove,
comícios, como a falta de novos
á altura das circunstáncias .. As
ron de manifesto numerosos. vicizón, aparentemente, ·aos que fapasto
que ~a ocupou, converténabertµargumentos
para
pedir
a
estrataxemas
vánse
volver
concian correr a voz dunha posíbel
ñas. A actuación do fiscal veu
ra do sumário. ·
tra déles, non só neste conceUo, . dose mm dos máis tristemente
. coincidir, deste )5.eito, no tempo e
corporación sen os actuais mancélebres dos rexidores g'alegos.
senón en toda a comarca".
•
A única proba ex
que
. na forma, ces intereses políticos
datários, ·quer c;:jicer, que o PP e
•A. EIRÉ
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As marismas de Baldaio volven ser dos viciños
diéncia coruñesa, pero Baldaio
S.A. vinculada . ~Q máis ráncio
capital herculino, recorreu ao Tri·bu nal Supremo .. Péchase asi
agora a peregrinaxe polos xulgados en demanda dunha xustiza
que tardou en chegar.

O Tribunal Supremo
sentenciou que as
marismas de Baldaio
deben ser explotadas
polos viciños, revocando a
concesión da que viña
disfrutando a empresa
Ba/daio S.A. Da.se asi o
último paso nos máis de
15 .anos de lo1ta para sua
recuperación.

As loitas campesiñas

Baldaio é para moitos só un recordo das loitas do nacionalismo, como o son tamén As Encrobas ou Xove nos tempos recentes, ou Nerga, Oseira e Sofán na época agrarista, história
en suma na que, máis unha vez,
, ·
o povo saía mal parado.
A _loita de Baldaio tivo nestes
En Maio do 1977 unha manifestación en Carballo, na imaxe, rematou cunha carga
da. Guardia Civil. Pola tarde, no próprio areal de Baldaio, case mil persoas enfrendias o seu epílogo vitorioso co
táronse á G.C. ~un saldo de case 60·feridos.
fallo do Tribunal .Supremo sentenciando que Baldaio S.A., empasar a m~ans dos viciños como
se dedicou á extracción marispresa que tiña · a concesión das
estes viñan demandando.
queira, senón de area, polo que
marismas, .alterou o meio 'e non
a explo_tación marisqueira volve
Neste senso xa fallara a Au-

Até Marzo de i 991 pasaron moitas causas en Baldaio; senón
que llo per:gunten a Marcelino,
mallado pola .Garda Civil, ou ao
· mariscador que agredido cando
faenaba en 1984 permanece en
estado semicomatoso, ou a Xosé Esmorís canso xa de organizar aos mariscadores; a Farruco
e a Oliva que con perta de 90
anos seguen ainda militando activamente no nacionalismo ou a
Evéncio Ferreiro, hoxe responsábel de ·Política Municipal do
BNG e que foi quen fixo aflorar o
· problema; q1:1e llo pergunten ás
dúcias de militantes nacionalistas feridos na bátall~ pala toma

das marismas, a Moncho Valcárcel o Cura das Encrpbas, pero
sobretodo, que lle pergunten aos
viciños as·que pasaron todos estes anos privados dos seus recursos.
Nestes anos moitos adoitaron
a apresentar estas loitas como
faltas de sentidó, froitQ do· estado
de exaltación política producido
polo agramar do nacionalismo,
dando ademais por· perdida a loita e case ninguén se acordaba
de que era uhha causa xusta.
· Agora, o tempo e mesmo a Xustiza, dalles a razón . Os vicirtbs
foron capaces de recuperar o
que era seu, agora, teñen que
ser quen de pór a funcionar a
maré,quer dicer de poñer en produción marisqueira outra vez as
marismas, pois o dano que lle fixeron nestes anos foi incalculábel, chega con ollar como relucian os berberechos nos camións de area que estiveron a
sacar.
+

XORNADAS SOBRE OESTATUTO .

Discurso nas xornadas sobre a autonomia

O Fraga galego contra o Fraga estadista
fin.do pala singuladdade dos
Administración Pública. Serñellaba que· alguén lle escrebeu unha
seus contornos xeográficos, pero
tamén cunha língua própria criaparte e que o Fr.aga de sempre
da no · curso dos séculos, e que
puxo as apos.tillas para deixar as
cousas no seu lugar.
este pavo soubo cpns.ervar como
o seu principal signo de identidaAsi, afirmou que a Autonomia
"no nosó caso fái referéncia á - de; cunha psicoloxia tam,én próautoconciéncia dunha · identidapria, produto de factores- sociais
de, dunha personalidade profune históricos específicos, diferendamente diferenciada. (... ) O naciada da do resto das comunidades humanas ... ".
·
so Estatuto acordouse non para
unha división territorial do EstaDefinia con estas palabras á
do, cunha base xeográfica indisGaliza como nación, collendo os
. c;:utíbel, senón que se elaborou · termos ~mpregaélos por CasteAsi .foi o seu discurso pr,onunciapara configurar o exercício do . lao e instaurados por Lenin e
do na abertura das Xornadas soseu aufogoverno por unha comuStalin, pero aprestouse a dar rabre o Estatuto de Autonomia cenidade .humana estábel, formada · pidamente un paso atrás e cor:iti_lebradas na Escola Galega de
e asentada nun território moi denuou "... que xunto co povo gale-

"Un paso adiante e dous
· atrás, Galiza ...", escrebe o
poeta Díaz Castro. Manuel
·Fraga está a facer o
mesmo que esa Galiza
"que non se move" do .
poema Penélope: dá un
· paso adian.te no seu
gafeguismo e outro atrás,
·
para quedar case .no
mesmo sítio.

espírito colectivo de autonomia,
go chegaron a configurar a pátria
de carácter concreto e real, non
comun, única e indivisíbel" (Esartificial", concluiu que o "sentido
paña, por se habia algunha dúbide Estado ten qu,e superar calda).
·
quer tipo de mesquindades, porE se xa antes tarnén afirmara
que gastemos ou non estamos
que. Galiza canta cunha "identitodos no mesmo barco, comunidade e unha personalidade profundamente diferenciada'', e que _ dade autónoma e Governo central"
o galeguismo xurdiu con:io "deFraga avogou polo diálogo con
fensa contra unha realidade exMadrid e, po~teriormente , nunterior. uniformizadora que a marhas declaracións, monstrouse a
xinou en ocasións", adentrándofavor do .Pacto Autonómico prose até nas correntes máis vanposto por Felipe González.
gardistas na definición de nacionalismo ao afirmar que a autono''Tece e destece/aran os bois e
mía "é consecuéncia dunha realichove ... " escrebeu no mesmo
dáde que se foi forxando ao longo da história até conformar un
•
poema Díaz Castro.

. PACTO AUTONÓMICO

GAL-IZA, AU·TONOMIA DE SEGUNDA

·-
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O xiro autonómico anuncíado por Felipe
PNV, será o encarregado de dirixir .o prona' prática a sua palabraria pseudogale.·
.
González ven propigiado polos intentos do . ceso.
guista, pois forman parte, loxicamente, da
PSOE de buscarse uns aliados para canGaliza vai quedar asi, máis unha vez, á ~ estratéxia global do Partido Popular. Aí' redo perdan, na prática, a maíoria ab~oluta
marxe do que son as autonomías de priside a gran diferéncia entre un _partido de
no Congreso dos Deputados, un acorde
meira, algo que lle corresponde por históámbito galega; como pudo ser Coalición
que xa necesitan agora para tevar adiante
ria, conciéncia e, mesmo, pala actual leGalega, e outro de ámbito estatal, ainda
o pacto de competitividade. O nome;:imenxislación marco.española.
·que lago a fraseoloxia e a .prática na Xunto de Narcís Serra como Vicepresidente;
Quedará tora do pacto porque non ten
ta non se diferenciaran tanto. ·
confirmado co feito de que a sua primeira
nada que oferecerlle ao PSOE. Non existe
Hai quen pode pensar que dá o igual viadeclaración pública desde ·o novo cargo
unha forza nacionalista con forza suficienxar no no tren autonómico en segunda
fose precisamente sobre a concertación
te como para pactar ce Governo ou cos
que en primeira e terá mesmo razón ao arautonómica, vai na dirección dunha modiseus hipotéticos aliados bascas e catagumentar .que os grandes problemas to
·
ficación qa política autonómica para bus- _láns.
que nos encontramos hoxe non se van so·car· o apoio das forzas .nacionalistas, algo
Galiza non ten uriha política de Estado
lucionar con esa autonomia diferenciadora.
no que anda tamén á procura o PP (ver
própria e a polítLca au_tonomista estáqcuPero o certo é. que a nasa posición po"Os difíceis equilíbrios de Fraga en· busca . pada por un partido, o PP, e un líder,. Made empiorar ainda máis .pois tanto Jordi
da maioria naturaP', publicado no anterior
nuel Fraga, cuxa liña política nestes tePujo! como Xavier Arz_!lllus, cando negónúmero).
mas enfréntase radicalmente á liderada
cian con Madrid, non. r,eclaman só un reA necesidad e dun pacto ·con Converpor Felip~ González, pois ambos buscan
~of.iecimento, nen sequer unhas compegencia i Unió eco PNV (ou cun deles polo
unha nova maioria. Estamos asi presos
téncias, senón financiación, infraestrutumenos) fai que o PSOE abandone o espída .política dun partido centralista que, reras, equipamehtos, servícios .. . O institurito .l:Jnificador da LOHAPA; o igualitarismo
cordemos os tempos da discusión do escional vai en íntima mezcolanza ca econóautonómico que impulsou despois do 23- -tatuto e o famoso á.ldraxe, leva, inexor?mico. As autovias mistufado cos despreF, como froito do Golpe de Estado tril,m- . belmente, á rparxiriación da Gal iza como . gue da Ertzaina; o tren de alfa veloeidade;
fante. Narcís Serra, que se gañou neistes
autonomía histórica.
·
coa desaparición das províricias; o traspaano~ a confianza dos militares e que, ade·Quedaremos 4 marxe dó proceso de diso do INI co apoio a moderación de salá·
mais, é interlocutor válido para CiU ' (con
ferenciación autonómica avanzado por
rios; o apoio á política antiterrorista ca redivisións internas· entre os partidários e os
Felipe González, ·sexa cal sexa o grau de - activamento do estaleíros; o apoio á polítiautonomismo do PP, ainda que asumisen
que re~eitan o pacto cos ~ocialistas) e
ca exterior coas primas ao sector textil. ..

Mentres tanto , na Galiza pechan irremisibelmente a Astano; baixan o litro de leite
en dez pesetas aos agricultores; e non é
que non chegue o tren de alta velocidade
senón que o actual segue renqueante e a
desora; as autovías estarán feitas para o .
ano 2000, se todo vai segundo o previsto;
os barcos teñen os cabos rotos de estar
amarrados nos peiraos e o traspasa· do
INSALUD foi o grande 'negócio da tesouraria estatal: todas elas fo ron as exitosas
negociacións de M. Fraga.
A falta dunha organización.. política coa
forza suficiente para,· nun pacto, facer mudar de postura aq PSOE (os socialistas
galegas manifestáronse tan ~ubsidiários
como o PP) só queda o recurso de facerse escoitar por outros métodos, presionar ·
na rua . .
O lanzamento dunha folga xeral é cada
dia máis perentório e que .npn se alarmen
aqueles que quixeron facer coa famosa
· aldraxe do 4 de Decembro a tumba do nacionalismo. Outra vez aparece ·o nacionalismo como o único capaz non só de impulsar a autonomia, senón tamén de impulsar ao país. Terá que facelo e deberá
de usar os ·métodos que lle son próprios
ás organizacións populares.
•

'

ASOCIACION1SMO .
f

Cantan con máis·de 40 mil. afiliadas

Amas de Casa: da·Sección ·Feminina
á organización dé consuniidores
•B. LAXE

Cada ano, cando a ·
primavera ch~ga ao
calendário, as distintas ,
asociacións de Amas de
Casa reúnense nun xanta·r
de irmandade, "para
coñecerse, pasalo ben e
intercambiar experiéncias".
Nesta ocasión a anfitriona
foi a asociación de
Ponteceso, a máis nova
das 51 asociacións· locais
existentes na Coruña, e ali
déronse cita perta de 600
mulleres e máis homes
dos que un agardaba
encontrar. Esa foi a
primeira surpresa, pero
non a meirande, pois
atopámonos cunha
organización moi distinta a
esa imax·e , estereotipada,
que as apresenta como
algo reseso . .
"Pondal estaría contento", afirmou o poeta Miguel Mato. Ninguén se atrevería a levarlle a
contrária poís o poeta do Anllóns , como bon fidalgo da épo-:
ca, era un mullereíro máis que
empedernido -os máis de -50 tillos que deixou regados pola comarca asi o atestíguan- e ali tiña
as suas plantas a perta de 600
mullere~ rendéndolle pleitesía. e
oferecéndolle lírios amarelos.
Pero non eran celosas admiradoras, senón as representantes
de 51 Asocíacións de Amas de
Casa que se reunían como cada
ano cando o agramar da natureza fai cair do calendário as follas
secas do inverno.

As presidentas das amas de casa de A Coruña, Begoña Bonet e Ponteceso, Pilar
locais e autonómicas.

Asociación de · Vimianzo, que ·
non debe chegar ainda aos 40
anos, recoñece que "isto é como
unha militáncia política, ainda .
que nós non somos políticas ,.
que quede claro, róubache moito
tempo; un tempo que has de sacar de onde podes, pero a necesidad e de- asociarse está aí e hai
que_afrontala".

~ursos

'Non somos
mulleres ociósas'

Pero· hai outras facetas destas
asocíacións. A sua conversión
en organización de defensa do
consumidor e dos usuários deulles unha nova dinámica. A Asociación da Coruña convertíase
xa en 1974 en Asociación de
Amas de Casa, Consumo ~ Família, para máís tarde. coller o
nome de Asociación de Amas de
Casa, Consumidores e Usuários.
Forman así p.a rte do Consello
Galega do Consumo, Transportes e Co.mércio, da Xunta de
Prezos de Galiza e de várias
Xuntas Locais eje Consumo.

A presidenta da Asociación de
Baio, Maria Uxía Rodríguez, é da
mesma opinión e afirma que
para ter un cargo nestas asociacións "non só hai que ~er íntere'se, senón ser moí traballadora ,
non somos mulleres que non ternos nada que fa~er e nos metemos nesto, como pensan alguns,
senón ao contrário, estamos
aquí porque ternos causas que
defender".

O norne de Amas de Casa, con
sabor ráncio , foí collendo seiva
nova engadínd0lle tamén o de
Consumidores e Usuários. Baixo . esta denominación, Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuários, coñécense , Hai unha vertente destas asociaagora e desenvolven as suas
cións que é específica das amas
actividades ..
de casa. Begoña Bonet expona
ási : "unha muller que traballa só
Begoñá Bonet, Presidenta da
na casa cando os lillos son maíoFederación Provfncial da Goruña
res séntese vacia e necesita
desde hai 16 anos, rexeita o caliunha reciclaxe para ·porse ao dia
ficativo de clasista q.u.e moítas
en todas as cou..sas". Para isto a
veces se lle aplica a estas asoFeaeración Galega organiza curcíacións. "Se hai 20 mil asociasos de reciclaxe para que mulledas na Coruña e case 40 mil en
res que tiveron· gue deixar o
toda Galiza mal se pode dicer
mundo laboral durante un tempo
que sexa clasista", afirma, para a
por mor das cargas familiares,
continuación recalcar que "a clapodan volver traballar de novo.
se alta non necesita destas organizacións".
Lago ás diversas asociacións,
segundo a sua típoloxia específiTamén rexeita que sexa algo exca, organizan conferéncias e
clusivamente d_e persoas maiores "só tes gue ollar a xente que
h~i aqui", expón como primeiro argumento, para, seguidamente,
·precisar que "entre as· ~filiadas
hai moitas xóvenes e tamén homes ; non só mulleres", ainda
.. que r~coñece que "a xuventude
participa menos en certas actividades pois ao estar integrada no
mundo laboral fara da casa ou
ter tillos pequenos ao seu .cargo,
ten moito menos tempo".
~eatriz

Mouzo, Presiden'ta da

'

..

que poden versar desde
nutrici_ó11, ximnásia , galega ao
baile, a pintura ou os encaixes
de palillos.

Ademaís , están as actividades
de carácter túdico e educativo,
seguramente as máís coñecidas, .
con excursións, visitas a fábricas
e a museus etc.

Xan García, Concelleiro da Unidade de Viciños de Vimianzo,
presente na reunión, afirma que
"a maioria ten unha idea moi
equivocada destas aso.ciacións,
óllaas como algo médio franquista, cando eu afirmo que moitas
son progresistas porque progresista é estar traballando polos
problemas reais".
·

Encarar novos
problemas
Asi relata como son as Asociación de Amas d~ Casa da Costa
da Marte as que máis se están
distinguindo pola
batalla polo Hospital Comarcal, ou
como a de Vimianz o se mobilizou
para conseguir mellaras ·para·o centro
· de saúde e se er:t;
frentou có alcalde
én diversos temas;
"moito máís que algunha sociacíón de
progres, afirma.
Pero non é Xan

• Os viciños de Peáres ·e a
·estrada 120. Os vicíños dos.

Peares conseguiron que non se
pechase totalrri~nte a ·estra· N120 desde esta vila a Ferreira de
Pantón c9mo pretendía a empresa constructorá e o Governo Civil
··de Lugo.
·
As obras que están a realizar
nesta estrada, cun novo trazado
que vaí máis pala cima da ribeira, produ.cen desprendímentos
de pedras que van a parar a ye.lla estrada ca risco que esto conleva para os usuáríos.
Desde esta mesmas .páxinas
xa denunciamos este perigo hai
case un ano e os viciños tiñan
protestado en numerosas ocasíóns, pois os garda pedras (vixiantes provistos dun st~p) non
eran suficientes para evitar os
riscos.
. Non pasou nada até que acertou a pasar por ali o governador
de Lugo· e unha pedra bateu contra o seu automóvil, decidindo o
corte total da estrada aurante
seis meses.
Os viciños opuxéronse rotun- ·
damente a tal medida pois quedarían totalmente illadas várías
parróquias.
Despois de negocíar'co Gover. no civil e ca MOPU conseguiron
que a carretera -quedase aberta
durante unhas horas para p-oder
~artínez, acompañadas das autoridades
transitar sobre todo o transporte
público. ·
García o único home afiliado en
Vimianzo , na reunión estaba ta• O manifesto das Sinas.
mén o vello comunista Eli.seo
Os_ participantes, monitores e
Amigo.
cursillistas, no curso de especia7
Dolores Abares, presidenfa da
lizacíón medioambiental ·desenAsociación de Amas de Casa
volvído en As Sinas, Vilagarcia, ·
.de Camariñas, apresenta como
afirman que a-situación mediamun dos príncipais logros o de rebíental e degradante, comezancuperar a tradición do encaixe
do polo-entorno no que se resolde bolillos, pero afirma que
veu o curso e continuando por _
unha das graft des preocupatoda a.ria de Aróusa.
: cións des tas asociacións "ten
Consideran tamén que a eduque ser o combate contra a dro- · cación ambiental, como tal , non
ga que está acabando con moi- · existe na Galiza , e califican
tos dos nasos tillos. Ese vai ser
como dramático a situación na
un campo il')1portante no que tese atopa·o planeta.
que
rnos que ·actuár".
·
· ·
As diversas presidentas coinciden en afirmar que estas asocíacións non son políticas "ainda
que hai xente que confunde as.
actividades e, asi, a min dinme
que son do Bloque", afirma Bea.
triz Mouzo.
·

• Axudas aos productos
agrários. A Consellaria de Agri-

cultura publícou unha arde na
que se regulan as axudas para a
promoción, mellara e comercialízación. dos 'productos agrários e
agroalimentáríos galegas.
Entre as actividades subvenlsto non quer dicer que non haxa ciónabeis atópanse as campa-·
destacadas dirixentes locais que
ñas de promoción, a organizaparticipen activamente na
política. Asi, a expresidenta de
ción de feiras e certames, os esCarballo ocupou o núr:nero un
tudos e os programas de control
pala província da Cqruña ·nas lisde calídade. Os productos subtas de CG; en Ribeira a número
vencionábeis serán aquele~ nos
2 das listas do PSOE é tamén a · que a matéria prima sexa polo
presidenta; a de Noía tamén se
menos o 75 por cento d.e orixe
integra.nas listas do PSOE; a de
galega e elaborados por indúsPontedeume no PP. e as de Fis~
trias radicadas na Galiza.
terra e Valdoviño son do BNG .. .
As solicitudes das axudas deberán de apresentarse nun prazo
Con máis·de 40 .mil afiliadas, 20
de 30 dias nas Delegacións pa
, mil na província da Coruña, este
Consellaría de Agricultura:. ·
asociacionismo de Amas de
Casa, está a coller- inusitada forza, senda ponteíro no estado
desde que comezot,1 a sua an•Equiparación salarial dos
daina vai facer 25 anos.- Precisamente a primeira presidenta da docentes. Transcorridos seis
meses desde que o Consellefro
Federación Española de Amas
de.Educación asumira o compro- ·
de Casa foi a da Coruña.
miso díante do Parlamento de
criar unha· mesé;l es·pecífica de
Pondal quedou coas froles á
negociación para tratar da equibeira do Anllóns mentres as
suas mulleres por un dia se dedí- . paración salarial do profesorado _
co 'resto dos funcionários da
caban a dar boa canta do lacón
Xunta, aínda non houbo resposta
con· grelos en Buño: Seguramente a anfitriona, Pilar Mar.tínez, - cllgunha por parte da Consellaria,seria contenta de que lle axudamentres tantq os canários foron
se. na o·rganización, el ter tiña
os primeiros que conseguiron
man para ás festas.
•
esa equiparación :
•
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O ensilado.

omo
ena osto.

f .

Co ensilado de praderías neste mes, disponi en inverno de alimento
_barato para o seu_gando, conservando as sÚáS cu~ades nutritivas. _
-É un sistema moi sinxelo baseado na f ermeritació~ sen aire, co que
terá forraxe en agosto, como se fose primavera.
_A súa imp~rt~cia: · É a base dunha boa produc?ón deleite ba~ato,
xa que se o silo é insuficiente ou·de baixa calidade nos meses -de inverno 'ou de veráns secos terá que recorrer ós pe¡isos, que .son
moito máis caros.
· Cantidade: En Galicia, como media, cómpre ~ntre 6 e 8' toneladas
por vaca ó ano {de 9 a 12 m3). Unha vaca leiteira come uns 45-50
·Kg. diarios de silo de catidade. Como orientación, a reservar para
·.silo o año, podemos tomar, unhá Ha. de superficie de pradería cada
catro vacas.
Cál usar: Os máis usados son os de praderías e os de millo
f~rraxeiro, aínda ·que tamén se poden ensilar outros como:.vezaavea, centeo, chícharos forraxeiros, ·xirasol...
Como facer un bo silo: Imo~ est~dia-lo ensilado de pradería, por·
·que é o máis usado. O importante é comeza~ agora para telo en
inverno nas mellares condicións.
-A herba ten que ser boa xa que no ensilado sempre ·perde
·calidade.
- As parcelas para osilo hai que deixalas para que creza a herba,
· antes de que remate marzo.
- ~ertilíceas ag~ra cuns 400 Kg. (6 sacos) de nitramón 6 20% por
Ha. Se en xaneiro ou febreiro non botou fósforo e potasio,
agora deberá ujilizar un fertilizante complexo como o triple 15,
apro~imadamente uns. 500 Kg. (10 ·sacos) por Ha. Bote no
terreo pa(a ensilado todo o zurro dispoñible ou sexa, debe usar
aproximadamente de 8 a 9 cisternas de 3.000 litros equivalen a
un saco de nitramón.
- Para que o silo sexa de calidade, as praderías reservadas teñen
que ser de praderfaartificial cunha boa· mestura de gramínea ·
e leguminosa.
- .0 tenipo _de creceme~to debe ser de 6 a ?· ~emanas desde o
· momento de reservar e fertilizar. Corte cando a herba estea
iniciando o espigado (10% das graminas espigadas). Se se
retrasa, a forraxe perderá moita da súa dixestib~lidade e
proteína.
11

- Corte a herba cara 6 mediodía para que estea o máis seca
posible e deixe_a secar unhas horas. Ensile no menor tempo
·posible, ~tendendo a forraxe picada por capas e ben premida.
Pécheo hermeticamente cunha lámina nova de plástico
poñendo o plástico vello do ano pasado por rib~. Suxeite as
beiras con terra e cúbrao todo con rodas usadas ou obxetos
para que ·non se mova. O aireé o peor i1$rigo para un bo
·ensilado. Recoméndase ensilar a unha altura de un metro e
medio como mínimo.
,- Se a forraxe é moi tenra, ou o tempo está humido, use ácido
fórmico aproximadamente _de 2 a 3 litros por Tn. A mellar
forma de aplicalo é pulverizalo a través do ciclón da
colleitadora de forraxes. Teña coidado con el, use guantes e non
respire os seus vapores, é irritante.
- Para consumí-lo silo- corte anacos estreitos. O corte debe estar
ó aire o menor tempo posible, nunca máis de 3 ou 4'días xa que
pode balorecer.
Como ~er se é bo: A mellar maneira de sabela, é tomar mostras e
enviárllas ó laboratorio. Deben ter dúas condicións esenciais: estar
ben conservado e ter un bo valor nutritivo. O seu PH debe estar 6
redor de 4,3 ou 4,4, senda a materia seca sobr~ 23-26%. Debe ter un
contido en acido láctico superior o 1%·e ácido bu tilico inferior CY
0,1%.
O valor nutritivo: Determinarase por unha dixestibilidade entre o
60 e 70% e un cont~do en proteína bruta do 13% sobre materia ·
seca.
Avaliar a simple vista: Debe ulir ben como as mazás ou tabaco, debe
ter un~a cor marrón tostada, non debe est;u balorecido e o gando .
debe comelo con pracer. .

11
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA
GANDERÍA E MONTES

·gEGURIDADE EDEMOCRÁCIA
Governo Civil e médios de comu.nicación tratan de narcotraficantes a dous-xovenes detidos con 8 gramos de haschis

Manifestación de protesta· en Mondoñedo pola .actuación
de dous Gardas Civis en estado de ~mbriaguez
•MANUEL VEIGA

,Na noite do 22 ao 23 do
pasado mes de Marzo
dous Gardas Civis de
paisano, de neme Luis e
Xavier duns 25 anos de
idade e en estado de
vi si bel embriague_z, _
detiñan a dous xovenes
estudantes de 19 anos no
disco-pub coñecido como
La Sala de Mondoñedo.
Os mozos poseían naque!
rriomento oito gramos de
haschis que se dispoñian a
consumir, o que deu pe
aos dous Gardas Civis a
levar a cabo a sua
detención , facendo uso de
empuxóns e ameazas, até
conducilos ao Cuartel
cercano. O feito foi
seguido por numerosos
xovenes, até sumar
aproximadamente un
cento, que se achegaron
ao cuartel e pediron a
liberdade dos detidos.

non está penada pola lei, pero á
vista do que sucedeu e das informacións que difundiron os médios
poden inventarse calquer cousa".

Precisamente 108 xovenes de
Mondoñedo asinaron un escrito
no que, ademais de denunciar a
actuación da Garda Civil , criti-

·can o· tratamento
múltipl~s. A droga incautada era
dado pola meiranhaschis e tratábase dé oito gramos, o que permite liar dous ·ou
' de parte dos médios de ·comunicatres porros. Pola contra ·os médios 'de comunicación -que am- ·
ción aos f eitos.
paran a publicación ·da nóticia ·
"Fornas calificados
de drogadictos,
nunha nota difundida pplo Governarcotraficantes, · no Civ.il- informaron da "ocupa, camellos,._ e de caución de 32 doses", terminolóxia ·
sas absolutamente
utilizada para definir a heroina ou
disparatadas, $ina-· outras drogas duras e non a mala X.R.B. Ademais
rihuana ou haschis, máis in_ofenpublicaron os no ~
siva que o alcool.
sos nemes e apelidos, cando a prátiOs xovenes tam~n negan que
ca habitual e dar a
houbera ameazas contra a Garda-Civil após da detención , decoñecer só as ininunciando sen emba~go que
ciais. X.a se pode
esta foi realizada "con insultos
supoñer ao que dá
lugar isto nunha vie prepoténcia", producíndose ·
la cómo Mondbñe- · lago ante o cuartel "ame·a zas
AGE
do. Pretenden dar
con ·pistola, coma nos mellares
a imaxe de _que ·soanos do franquismo", chegando
a berrar os Gardas "todo el
. mos uns drogadictos".
mundo al suelo" e "aqui no se
As falsedades vertidas, segundo
mueve nadie", segundo un dos
a versión destes xovens, son
testigos.
Os mozos de Mondoñedo critican tamén que o Governo Civil
non se informase debidamente
antes .de emitir o seu comunicado, fiando da opinión do Comandante de posto. .

·SER XOVEN E VÍTIMA
M. VEIGA

A resposta da Garda Civil, ao
mando dun sarxento de nome
Xaquín, comandante de posto en
Mondoñedo, foi ameazar aos presentes, mostrando as suas armas
incluida unha pistola que, segun-_
do alguns dos testigos, "foille colocada no peito a un dos mozos",
producíndose tamén un disparen
ao ar. Un terceiro xoven foi detido
por mor da protesta.
Os detidos pasaron a noite no
Cuartel, sendo pasto en liberdad e ao dia seguinte polo xuiz
C.V.S., encontrándose X.R.B. á
espera de saber se o seu caso é
arquivado ou é presentada algunha acusación .
"Teoricamente non poden acusarme de nada, sinalou este segundo xoven a A Nasa Terra, porque
a posesión de oito gramos de
haschis para consumo próprio

O sucedido en Mondoñedo poderia resultar un feito
miudo se non fose porque a cotio se próducen casos semellantes en moitas vilas de Galiza. Sen ir
moi atrás no tempo, ó pasado 16 de Febreiro, veciños e comparsas de Moaña 1iñan unha li_orta coa
Garda Civil ao tratar de pechar esta vários estable- .
cementos no Dia Grande do Antroido. - ·
Sen ocultar que a convivéncia e a seguridade
necesitan ser garantidas polos servícios oportunos, ninguén se engana -agás os estereotipados
defensores da "lei" e o "arde"- ªº supoñer que son
gardas civis ou policias os que moitas vece.s se
extralimitan, dando lugar unilateralmente aos altercados . Actitudes chulescas, embriaguez, etc., ,
como denúncian os xovenes de Mondoñedo, son
ainda frecuentes e lembran que estes corpos armados están ainda presos dos hábitos antidemocráticos do pasado.
O frecuente tamén, nestas circustáncias, é que o
responsabel de turno trate de tapar o d.esmande
dos seus subordinados acusando ás próprias vítimas. Cantan, en todo caso, con que a sua palabra
sempre ha valer máis que a dun rapaz de 19 anos.
Na inve~ión dos termos colaboran oportunamen-

te os xornais, cómodos á hora de redactar ·as notícias cinxíndose ás fóntes do 'Governo Civil.
Os cidadáns ao parecer non pintan nada, nen se
lle recoñece, nestes casos, o direito á inocéncia.
Feitos asi, amparados no O$CUrantismo que ainda sobrancea nas _vi las, onde as forzas vivas seguen facendo e de.sfacendo, perxudican en gran '
medida aos xovenes que viven nun ambiente de
presión abafante.
Causa noxa ver coma a dous mozos de ·19 ·anos .
se lles pendura o cartel de drogadictos e mesmo de ·
tráficantes por levar a cabo un acto non penado pa·ia lei e frecuente na xuventude, . como é fumar un .
porro, para ocultar as atit.ude~ impertinentes e 0
astado de embriaguez de dous servidores do arde. -·
Médios de comunicación e autoridades cargan lago
as tintas sobre eles, como modo quizá de confundir e compensar a inoperáncia que se e.xerc.e sobre
os verdadeiros camellos e narcotraficantes:
0 problema da d(oga non está nos xovenes qué
bailan nun disco-bar eles poden ser en1odo caso as
vítimas- senón máis ben nos que se enriquecen a
costa do tráfico. E seguro que en-Mondoñedo hai vários aes que nunca detivo ainda a Garda Civil.
+
1

Dous· xovens Gardas
coñecidos na vila
Os Gardas que praticaron a cietención eran coñecidos xa en
Mondoñedo pola. sua tendéncia
a conducir a gran velocidade e
adoptar c'omportamentes prepotentes. "Todos coñecemos o
comportamento chuleril e lumpem, sinálase nun escrito acompañado de numerosas firmas enviada a A Nósa Terra, destes
dous xovenes axentes, as suas
borracheiras, . o seu Alfa Romeo
facendo trombos pelas ruas a intempestivas horas da madrugada dun recente fin de semana".
Para· X.R.B. trátase dun suceso
no que "os dous gardas se des-..
mandaron. Para xustificalo viñeron a por nós".
•

•

EMPEZAN AS ROMARIAS

Vida e marte como expresións paradóxicas

Un cadaleito en Amil, tres cregos aforcados en efí~ie, en San Xurxo
•FRANCISCO CARBALLO

No Norte, a remaría de Chamorro (Fe.rrol), San Gregório en Cesuras. No Sul, a das Cabezas na
Armenteira, a de San Cibrán en
Tomeza; moitas máis ao lo~ngo
· da xeografia galega. Rematar a
Páscoa e recuperar a ledídá anterior á Coresma é todo o mesmo. Desde este Domingo de
Páscoa, ata fins de Setembro, as remarías van estar presentes
aquí e acolá, van rimar o tempo
. dos galegos. Pero vivimos situacións de cámbio social e algo
acontece nestas romarias que
abriga a prestarlles algunha'
. atención.
·
Comisións de festa houbo este
ano que pretenderon adiantar ó
folión ao Sábado Santo. Que- ·
rian que se lles celebrase misa
nasa.tarde. Acudiren a vários
cregos po~ si surprendian a al-

gurr que se atrevese a saltarse
a ordenación litúrxica que decla. ra o tríduo sacro de especial relevo e proíbe toda acción eucarística al lea a tal . tríudo. Asi
aconteceu en Cesuras coa ro:.
maria de San Gregório e ben
que forzaron á clerecia, inda
que inutilmente.

. Green, cando este, en M. Qui- ·
xote, denosta e considera l51asfema a procesión dos "mexicanos" de Avión coa Virxe con
manto 'decoración de billetes
de pesetas, penduradas. M.
Quixote acantazou a estes me. xi canos e enfermou de marte
marrida. Tivo que achagarse a
Quseira para morrer.

Aqui ternos a violéncia simbóli. ca; en Amil inda levaron nun cadal'eito a unha devota agradeci..da. O mesmo espectáculo tráxico. Fixemos _averiguacións nas
cúrias galegas eclesiásticas.
A Carballeira 'de San Xusto está
Respostas estrañas: os labregos
queren desposuirnos de todo ,
en litíxio. Os .viciños empezaron
a .recuperar a utilización . máis · Compre resistir e non dar sinal
cornada das águas sulfurosas
de debilidade.
-·
No Chamorro houbo i.ncéndio e
qu~ abrollan perto do Lérez. O
unha família segue· co poder de
abade de Sacos mandou lnscreE asi, mentres as romarias ember a nonie da igrexa a finca da ·pezan a sementar de vida a Galidispoñer das esmolas non se saA m.ocidade
carballeira. Houbo intenfos de
be para .que r:ien por que~ lncrusza; mentres a Páscoa invita á
tacións de vellas sinecuras que
A mocidade acode masivamet- · solución. Permanece o enfrontafraternidade e á renovación, cerne a Armenteir_a, a Terneza, a
mento. A última acción neste
rexeitan modernizarse.
tos cregos e certo~ cidadáns
Amil. Despréndese do seu comconflito de pod~r é supresiva: alapostan pola violéncia, inda que
portamento unha n-otábel desó sexa simbólica. Baixo este
En Amil, con arrastre da moceguén colgou nos postes da luz,
ben altos, tres rilonecos represímbolo está a loita permanente
dade o mésmo que na Armen- : pendéncia mental da ·cultura re· teira, cregos e leigos montan un .lixiosa dos seus devan-ceiros.
do reaccionarismo que se nega a
sentando aó crego. Aparece tres
Evitan formas estridentes de reavanzar cara novas formas exveces afogado: un espectáculo
sincretismo entre máxi.co e culixiosidade, pero aportan óbolos
randeiril que atrai as·parasicólopresivas de conviéncia e de vida_.
esperpéntico. Se· lle perguntas a
v.g. cabezas de cera .que os
calquer viciño, ericóllese de omSeguramente que os museus da
gos; a isto erigaderr tal cantidaseus pais ofereceron. E, seguGaliza ten que aumentar de sabros, sor.ri e aporta esta lacónica
de de "mercantilismo" e de prero, van t1rar p~dras ao tallado
solución: é hora de que se ama- ·las porque quedan fora numeroséncia diñeirária que d_
eixah en
de San Cibrán. No grande ·conñe o asunto.
sos fósies na espera de lugar. •
bon lugar ao novelista inglés G.

e

curso que ·estas primeiras remarías do ano acadron o Domingo de Páscoa, milleires de
persoas ·atrav~saron San Xur.xo
de.Sacos. ·
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Q.MELlOR DOS MUNDOS

"Vivimos no mellar
dos mundos posfbeis"
Felipe González

A unha ·miga do cámbio. de
.século ainda se ven pendurados dos muros carteis da Fa.;
lanxe, reclamando a "revolución pendente''. Coarenta
anos mandando e ainda deixaron causas sen facer!

O port~ de Ribadeo

~erviria de contraj>eso ao eixo atlántico e beneficiaria a unha parte importante da Gtlliza interior

RESP.OSTA .AO COLECTIVO ESPREITA

V·IABILIDADE E PERTINÉNCIA DO.·P01RTO EXTERIOR
.
EN·Rl·BADEO
.

López de Arenosa , almirante
da zona do Cantábrico, e fa. moso a partir dunhas declaracións nas que reclamaba o
priviléxio para os seus soldados de iren a sacrificarse ao
Golfo, recebiu , na procesión
de Semana Santa en Lugo, a
medalla da Esperanza, entregada pela Cofradia Virgen de
la Esperanza . Vela r ten a
TVG persoaxes para unha
enxebre série de Los Picapiedra .

. XO!?É LUIS BARRERA ~El

viaxar nos automóbeis que fabrican as multi82.900 Tm. Ou sexa que co Porto construínacionais. Ninguén se opuxo ás auto-estrado o inc·remento nas entradas seria do
2.994 por cento. A cifra é significqtiva, pero
das, porque se é consciente de que a sua
falta significaria para Galiza un paso máis no
non é menos e;> aspecto cualitativo, xa que
camiño da marxinación e da insignificáncia
entrarian 50.000 Tm. para CEASA, incredemográfica, económica, social, etc. O mesmentaríase a entrada de sal até 5.500 Tm. e
Aos ollos dun leitor local, isto é, ribadense, e
mo critéiro apoptaron todos os grupos polítichegarian a 5.000 Tm. as matérias primas
coñecedor, por conseguinte, da traxectória de
para a fabricación de pensos. lsto posit;>ilita- . cos desta comarca perante a r~dución de
cando menos alguns dos membros deste Coservizos de FEVE, incluído o Colectivo Esria que .as cooperativas que nesta comarca
lectivo, surprende esta súpeta reconversión
preita, por mais que entre as posibilidades de
fabrican tais pensos pudesen oferecelo aos
ás teses nacionalistas, · asinando afirmacións
utilización figuran a fábrica de celulosa de
· ·, absolutamente contraditórias coa sua militánlabregos e gadeiros a-máis baixo prezo, volCEASA e Aljúmina-Alumínio.
cia pasada·, coa sua biografia política e coa
vendo máis competitiva gaderia. da zona.
Igualmente entraFian matérias primas que
sua adscrición actual -se ben quizá non forEn terceiro lugar, Espreita conclue que non
aqui non existen para a Jndústria forestal,
malizada- ás teses, aos métodos e mesmo
éxisten _dados a prol da idea de que o Porto
sendo a cifra estimada 2.400 Tm. Asi· pois,
ás siglas do españolismo, chámese PC,
os incrementos pr-oducidos-nas entradas po- . contribua a inverter a tendéncia e que ven forCCOO, MC ou IU. Insistimos: dalguns qúe
·. non de todos. Oeste xeito cabe perguntarse
talecer os intereses e estructura dominantes.
sibilitarían o abaratamento dos insumos do
lexitimamente cal é o motivo real ·deste mani- . sector agrário e o desenvolvimento da inVexamos: o Estudó da Cámara demostra precisamente o contrário, como xa dixe. festa abrollar nacionalista, pois que
ainda sabendo de inxertos, dificilmos. Resultaría beneficíada unha
mente podarán dar mazás os silveiampla área de Galiza, Asturias e
ros. Trátase dunha· cuestión puramesmo León, e non vemos nada
CONCl.USIOf)I A QUE CHEGA
perxudicial en tódo isto. Se por esmente táctica? lsto é: trátase de totrutura dominante se alude ás em mar dis~ár:icias, en canto ao ponto de
ESPREITA
E
ATALLAR
OS
SINTOMAS
E
p.resas da ca.marca, gostaria-nos
partida, das teses do PP? Porque
NON AS RAZONS, PINTORESCO
inevitabelmente o Colectivo Espréita
non só que res~ltasen beneficiadas
senón sobretodo que se nos explisintoniza co PP no obxectivo final:
que non se construa o Porto Exterior ___ -ARGUMENTO QUE.LEVARIA A PREDICAR que por que se reivindican os trens
de Ribadeo. Por outra·banda, o temde alta velocidade, o gaseoducto,
O ATRANCO DE ESTRADAS E
etc. para o pais. mesmo do ponto de
po en que se pretende abrir este deAEROPORTOS PARA QUE NON FUXAN
ba'te, a pouco máis dun· mes das
vista cio equilíbrio territorial da Galiza, o novo Porto afectaría positivaeleicións municipais, é ·unha evidén, NEN PRODUTOS NEN HOMES.
mente a unha ampla zona interior do
cia que fificlmente pudo pasar desapaís, contrarrestando, en parte, a
percibida para os asinantes do escrito, sobretodo habida conta de que
tendéncia, cada vez máis forte, á
entre a ·sua bagaxe teórica figura a
acumulación na zona atlántica da
Compre romper unha lanza
distinción entre estratéxia e táctica
Gal iza.
por Alfredo Conde. O noso ·
dústria da m·adeira: parqués, móbeis, etc. .
política. Retin~da, pois, a tona, mergullémoFinalmente, os .autores do escrito afirman
escritor escarnecido polas crí·
nos no.fondo:
En canto ás conclusións tiradas polo Colectique os investimentos deben ir ·d irixidos á
ticas e a falta dé recoñeci. vo Espreita, indican na primeira delas que a
transformé!Ción de matérias. primas e que as
mento que se ·11e deparaban
Existe un estudo, elaborado pola .Cámara
actividade .do Porto de Ribadeo expresa a
infraestruturas deben 'abordase no marco
en
Galiza, segundo as suas
-Provincial de Comérico, l,ndústria..e Navegacolonización e dep.endéncia exterior da Gaii-. dun proxecto de desenvolvimento ·autocendeclaracións, anipróprias
za e non representa un modelo autocentrado.
ción, demonstrativo da viabilidade comercial
trado e integral. Pois. si. Pero ·o Porto Exte' mousf3 a acudir a un 'prémio
do Porto Exterior que r,eivindicamos . Coneremos ql..ie -rion .deben confurse as conserior é unha demanda dos axentes produtien ·castellano e gañouno. Pesultadas as empresas da comarca, estabe-· cuéncias coas causas: senda a ·economia da
vos da comarca e axudaria, sen dúbida, á
ro resulta agora que as crítil~céronse unh_as previsións de entradas de
Galiza deper:idente, seria ilusório pensar que
localización de indústrias transformadoras
cas da prensa española son
82.000 Tm e de saídas de Z30.ooo· Tm.
Porto, ou calquer outra vía de ·comunicaaquí. Claro que o ideal seria ese Plan de
máis .acedas ainda. "Unha
sempre para ·o caso dq novo Porto .. Mais o
ción pudese oporse ao esquema estrutl!ral
Desenvolvimento autocentrado e integral,
obra
frustrada de raiz", di se
xeral. A cuestión ér importante pois qu~ a
inquérito reduciu-se tan só a empresas da
·
mais que facer na sua auséncia cando os
en
ABC.
"Coxeira sintáctica e
comarca, apesar de que segundo os autoconclusión á que chega Espreita é atallar os
axentes económicos demandan ese Porto e
estravagante pontoación", le- .
res do Estudo o ámbito de influéncia do Porsíntomas e non as razóns, pitoresco. argucando se precisa defender os intereses da
mos en El País. "Non logrou
to Exterior podaría acadar 'gran parte. da ?O- .mento que levaría p. predicar o atranco de eslocalidade, da comarca e do país desde esensarillar os distintos elementradas e aeropbrtos para que non fuxan nen
na i_
nterior da Galiza; ocide"nte de Astúrias e,
ta zona? E outra conside,ración: poderá
tos barallados'', sinala La
produtos nen homes.
coa mellara das comunicac_ións, parte de
abordarse--ese Plan sen dispar do pod~r poVanguardia, cuxo crítico afirLeón. Contado, se comparamos o tráfico colítico, de forzas políticas próprias? Porque
ma
que "a. presión do mercarrespo·ndente ao ano 1990 coa previsión do · Sinalan, ·1ogo, o ·papel terceiromundista dq
desde lego para inverter a tendéncia actual
do e as presas xogaron unha
á saída de recursos -compre evitar previa. Estudo, vemos que polo que fai ás saídas
Porto, exportador de matérias primas, etc.
má 'pasada ao escritor". Apusuperáronse as previsións en 23.640 Tm.
Sobre isto, cabe dicer o·mesmo que no ponto
mente que emigren os votos e a simples trarémonos a recoller ao filio ·
aparecendo mercadorias de fora dá comaranterior: idéntico papel xogan as auto-estra- . duciqn ao galé'go de siglas foráreas non
prodigo
e recomendémoslle·
·
En
canto
a
en~
das
e·razoando
analoxicamente
compre
absca; isto, sen Porto Exterior.
•
converte o exótico en enxebre.
que non vplte a criticar á sua
tradas receberonse 2.679. Tm. de sal, sendo . terse de .utilizar ·o tren, consumir produtos detema como desagradecida.. •
X.L. Barrera é·responsábel local do BNG
as previsións para o Por-te Exterror de · riv_ados da pasta de papel ou do alumíno ou
Respostamós ao artigo publicado· neste semanário o día. 8 de Marzo polo Colectivo Espreita, sobre o proxecto de Porto Exterior de
Ribadeo.
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Xa saben que a exposición
Galiza no tempo, con non ser
o completa que deberia, está
a ter un éxito grande, o que
levou aos seus organizadores
a prolongar o periodo de visitas . Pois resulta que a Ca·
charro Pardo, presidente da
Diputación de Lugo, parécelle
que xa está ben, e enviou un
fax á Consellaria de Cultura
pedindo que lle devolveran o
cedido pola Diputación, coma
se as obras foran da sua prop ried ade. Non sabemos se
esta actitude forma parte da
liorta con Vitorino ou se debemos promocionalo tamén para a série de troglfditas .

NARCOTRÁFICO
Foi o·encarregado·~e .transladar á Gal iza a cocaína decomisada en .lrún

Larralde Echeverria ocupa
o lugar deixado por Oubiñá .
.PEPEREI

Pazo de Baión, propriedade de L. Oubifia.

0El.M1 A1vAREZIARou1vo

O traficante basca Carmelo Larralde Echeverria está a
ocupar na Galiza o buraco deixado no mercado da droga
por Laureano Oubiña, agora detido. Precisamente foi
este confidente policial o que transtadoú á Galiza, a
meio de camións dunha empresa de móbeis de Caldas,
os 370 Kg de ·cocaína desp.parecidos no decomiso
realizado en lrun por parte da policia.

COÑEZAMOS CANTOS SOMOS,
SAIBAMOS COMO VIVIMOS.
Derradeiros dias de recoll.ida dos_cuestionários dos
CENSOS DE POVOACIÓN EVIVENDAS
Padrón Municipal de Habitantes_

A Fiscalia Antidroga e a Ertzantza.teñen investigacións en curso
que indican que o traficante e
confidente policial basca, Carmelo Larralde Echeverria, ten ·
praticamente copado através do
seu clan familiar o mercado de ·
estupef¡Icientes do Norte peninsular, ·chegando a .ocupar na Galiza o buraco deixado por Laure- .
ano Oubiña despois da sua detención.
Carmelo Larralde, c6ntra .quen
ten cursada a Audiéncia Nacio·nal tres .ardes internacionais de
busca e captura, estivo localizábel aas cidades alemás de Hamburgo e Bremen, onde se dedicaba á comercialización e distribución de cocaína e heroína,
aind'a que, desde hai algun tempo; ·segundo dados que obran en
poder da Fiscalia Antidroga, Larralde, reside nunha povoación
do Norte de Portugal.
As investigacións da Fiscalia
antidroga: puderon estabelecer
que familiares é:Jo narcotraficante, especialmente a sua compañeira, unha tal Flora, comezaron
a cruzar a partir de fins de Xullo
·de 1990, cada vez con máis frecuéncia, o paso fronteirizo_gale- ..
go de Tui.
· Estas mesmas investigacións
determinaron que os seus fami1i ares, residentes nun concello
do Sul de Pontevedra, ocup_aron
o buraco deixado por Oubiña .despois da sua detenció!l.
O Clan Larralde, un de cuxos
integrantes foi tiroteado recentemente por ETA en Silbo, tiña xa
praticamente copada a distribución de heroína en Astúrias,
Cantábria e Euskadi, pasándose
~gora á cocaína coa detención
dos narcotraficantes galegas e
implantándose tamén en Cataluña, onde parece cont~r con numerosos pisos francos, ao amparo das facilidades que dá unha
gran cidade. ·
·

A cocaína de lrún
para Oubiña .

~

.

Un narcotraficante turco declarou ante o xuíz Baltasc.r Garzón
que Carmelo Larrp.lde Ech~verrla
foi o que lle fixo ~ntréga ao capo
galega Laureano Oubiña dos
370 quilos de· cocaína substraí. dos do alixo dunha tonelada que
·a policLa requisara o 7 de Maiotje 1988 nunha nave de lrun.

Se por calquer causa, vostede non recibeu os cuestionários
dos Censos edo Padrón Municipal ou non pasaron arecollelos
na sua morada ou onde vostede deixou indicado, póñase en contarictó
coa Oficina Censal do seu Concello.

A droga fora s.ubstraída por
elementos policiais, non dados a ·
coñecer ainda polo xuíz Garzón ,
e transladada á Galiza nuns camións propriedade dunha empres¡;i de mól}eis de Caldas.
Cinco dias despois-de desaparecer a cocaína en lrun, celebrábase nun .restaurante de Vilargarcia unha reunión á que asistían, entre outros, Oubiña, Paz
Carballo e Padin e na que o primeiro dos narcotraficantes lles
· oferecia parte da cocaín.a ircau. . tada en lrun, segundo acusou o
arrf!pentido Ricardo Portabales.

Para calquer dúbida chame gratuitamente; desde calquer
ponto ~.e España, a.o teléfono · g·
en serv1zo permanente.
• .
O~~ent~ censal tamén está para a~udalo.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTAOJSTICA

. 1

. Un dos condenados pola apreensión do alixo irunés foi quen
primeiro conectou a Larralde non
só coa compra e posterior desaparición da cocaína, senón que o
vinculoucunha -trama policial que
ten o cerebro do Ministério do Interior.
•
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AREFORMA CHINESA ------"----.,---_..'.......;__
• FRANCISCO SAMPEDRO

No pasado Decembro, o
filósofo marxista francés
Georges Labica yisitou a
República Popular da China.
· · Ali permaneceu un mes~
invitado palas catro grandes
·universidades chinesas
(Pequin, Shanghai, Nanquiñ
e Huangzhou) para tratar da
situación e.das perspectivas
do marxismo .en Europa. Na

sua casa de Le Pecq, perta
do castelo de Alexandre
. Dumas e a pouca distáncia
_de Paris, cántanos as suas
experiéncias da viaxe ao
coloso oriental. Georges
Labica é actualmente
vicerreitor da universidade
de Paris X -(Nanterre) e
director do Centro de
filosofía política do C.N.R.S.
Fundador da revista
Dialectiques e membro dd

_.A____
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consello de redacción dunha
.decena de publicacións,
é autor de máis de trinta
libros d~ pens.amento, vários
del.es traducidos a seis
idiomas. Militante do P.C.F.
cáseque a fotalidade
,
da.sua vida, abandonou ·o
partido após de encabezar
un escrito crítico dR
esquerda xunto a Althusser
e Balibar ("O que non pode .
du'rar no P.C:").

Georg es ·Labica
'China é un ha m-istura
de capital,ismo e burocrácia'
-

.

Ante todo, cal foi ·a impresión
global, xeral da sua vi ce en
China.
A primeira impresión é "Wística",
se se quer. O que vin foi un país
tremendamente rico no cultural.
Conservan a sua riqueza cultural
con ·paixón (antigos templos, mo-.
numentos ... ); é un país magnífico
neste sentido. Hai unha grande
sensibilidade en cada chinés ao
respeito da sua própria cultura, como manifestan o seu coñecimento
história, das formas relixiosas, ~
da arte, do seu pasado:

-º-ª
~

~

Dentro desta primeira .impresión;
hai que salientar que en China non
existe problema -de abastecim~nto.
Nas tendas hai todos os ' produtos
posíbeis de empresas chinesas ou
do extranxeiro .. Hai verdadeira
abondánc!a. O povo vive austeramente, p~ro sen apuros. Os habitantes das cidades viven modestamente, ·sen comodidades nen luxos, .pero confortabelmente~ Os salários -nas cidades- son baixos,
tanto para os obreiros como para
os traballadores intelectuais. Por
exemplo, un prqfesor da Uríiversidade de Pequin, co grau máximo·
na sua .escala, gaña 200 iuans ao
. mes, pouco_máis qu,e as .mulleres
dew servício da' mesma universidaae. lsto contrasta fortemente coa riqueza dos campesiños, moi mimados pola reforma capitalista iniciada por Teng Hsiao-ping. Cumpre
pensar que a China é o país do
mundo que posue a máis importante m~sa de campesiños. A reforma
enriqueceunos. Eu vinno conforme
viaxaba entre unha cidade e outra:
. posúen casas grandes, dispoñen
de facilidades para aumentar a sua
· riqueza, .e mesmo poden saltarse
as leis de natalidade; se unha fanlilia campesiña ten unha tilla, poden.
. pagarse o priviléxio de ir por un tillo. Non-hai dúbida, os campesiños
son os ricos; os obreiros e os intelectuais, ·os pobres.
·
·
Outro· fenómeno que descobrin,
produto tamén da reforma, foi que ·
a autonomía das províncias -que é
un feíto- non fixo máis que consolidar as diferéncias económicas en-

'NA CHINA NON

inva.rso ao da U.R.s.s: Porque
nesta, a reforma de Gorbachov
(perestroika, glasnót) comezou poEXISTE PROBLEMA
19 político: foi unha reforma no inDE ABASTECIMENTO. terior do aparato, do partido e do
NAS TEN DAS HAI
Estado, e agora vese que a economia fracasou · totalmente, trátase
TODOS-OS
dunha economia desequilibrada
por completo. Por non falar dou- .
PRODUTOS POSIBEIS tras secuelas: manifestacións naDE EMPRESAS
cionalistas e relixiosas, etc ... Por
·
exemplo, nos países bálticos: é un
CHINESAS OU DO
- · -feíto que a~ reivindicácións nacio_E_S_T_R
_A_N
_X_E_IR-0- - - - - nais -que en abstracto poden ser
'
xustas- están estreitamente vence.' lladas a intereses cápitalistas. Ali o
nacionalismo non é máis ca uniia
cobertura que agacha intereses de
clase. Na China sucede á inversea. Hai unha economía que pareGe moi boa, como dicia antes, con
provisión abando de .mercado~ias,
pero cun poder político que n9n
tre elas, condut:indo á constitución
mudou. Un poder forte e autoritád~ barreiras aduaneiras: a provín. río, sen cámbios aparentes. Os
cia x empece a circulación de pro_compañeiros chineses dixérónme
dutos que proveñen da provincia y.
que nos últimos anos houbera algo
Agora mesmo impúxose un ·sistede transf0rmación democrática nas
ma que o poder central non pode
bases do partido comunista, pero
controlar, xa que falamos dun país
non un cámbio no aparato de poitnenso. Xa que lago, non se pode
der. A economia está nun periodo
arranxar as desigualdades entre
de transformación decisivo, xa que
as províncias, que son tremendas.
existe unha liberalización do peAlude á reforma. Cómo afectou quena comércio e -o que é máis
á política económica? .
transcendental- un princípio de desenvolvimento fondamente aberto
en dirección ªº ext~anxeiro, aó ca. Na China estase a dar o proceso pital. ·En Shangai estáse a construir unha cidade de-modelo americano, coa próxima ab~rtura dunha
bolsa; con implantación de multinacionais do automóbil (alemáns,
francesas, norte-americanas). -Obsérvanse dous tipos de economía:
_ _ _ _ _ _ _...._ _. - por un lado, a abertura ao merca-.
do internacional, capit~li.sta, e, por
EN ·SH. ANGAI ESTAS E- .outro,
unha economía interna, conCONSTR UlNDO UNHA trolada ... Clásica,· ao meu parecer.
Existe unha moeda, o iuan (equiCIDADE DE MODELO
valente ao franco francés), pero o
AMERICANO CON . mes~o iuan teri dous valores: hai
un billete ,que se pode trocar por
, .
'
.
PROXIMA ABERTURA - moedas extranxeiras, e outr.o que
.
non! Por outra parte, ,parece que
DUN HA 80 LSA, · ,
existe unha circulación totalmente ·
CON IMPLANTACION
libre de m~ed8: extranxefra, ~º"!1º
se pon de marnfesto nos hote1s mDE MULTI NACIONAIS
ternacionais, que son recentes e
DO AUTOMOBIL
reserv~dos aos extranxeiros ou
aos chmeses chamados do "exte-

rior" ·(Hong-Kong, Taiwan) que posúen moitísimo diñeiro.
Aos compañeiros e colegas chineses, pergunteilles moitas veces como se poderia controlar a relación
entre unha economia de tipo socialista e a abertura ao mercado internacional. Contestáronme que a decisión do poder era a.de controlar
rigorosamente o mercado de capi-:
tal internacional, pero tamén confesaron que a· tarefa será moi difícil, moi difícil. .. Particularmente
cando se abra a bolsa de Shangai,
porque eu non acabo de ver como ·
será posíbel empecer a constitución de capitais mediante accións
individuais, con formas de esp~cu1ación, etc .. Alguns camaradas
pensaban que o control seria fácil;
outros (máis perspicaces, na miña

opinión), dixéronme que non sabian ... que se c~iaba unha situa- ·
ción moi, moi complexa.
~

Capitalismo e burocrácia
Ao talar de China parece unha
pergunta obrigada a cuestfón
das contradicións. Cal é ao seu
ver a contradición principal na
china de hoxe?
Para contestar a isto, ternos que
partir de que o proceso de desenvolvimento é xa de tipo capitalista.
Hai desexo de capital, fascinación
pala sociedade de consumo ocidental. Nótabase no vestir, na música, en todas as ruas óuvese
Rock and Roll; cómprase moita
música dos USA. Percébese unha
extraordinária expansión cia língua
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GALIZA EMUNDO-

Versión da xente do aparato: a represión foi a condición par~ ~alvar
o. socialismo, manter o soc1ahsmo;
para non chegar onde chegou a
Unión Soviética. A versión dos manifestantes foi moi matizadá, xa que
dicían que Tien An Men foi unha reorganización de masas a favo.r da
democrácia, en loita contra a ohgarquia, na procura do verdadeiro socialismo, e acaso -supoño eu- do
marxismo-leninismo. Pero outros dician que ª" reivindicación da democrácia que foi tan subliñada p~lo~
media ocidentais fara unha re1vmd1cación moi confl,lsa, xa que o conceitó de democrácia non estaba dó
todo claro nas suas mentes. Orabén, todos coincidían en que o fondo da protesta fara a insatisfacción
das masas frente ás condicións
económicas. En f!>equin, sobretodo, .
houbo unha crise moi grave de traballo, de alim~ntación, de inflación
dos p'rezbs. Contra esa situación, .
os obreiros uníronse aos estudan- ·
tes, de xeito tal que Tien An Men foi.
unha auténtica converxéncia de aspiracións distintas. ·Agora -segundo
puden saber polos próprios participantes, non polo aparato- non quedan moitos dirixentes da revolta no
cárcere. As causas vanse normalizando, porque esas cuestións eco-.
nómicas (salários, etc ... ) fóronse
arranxando .

saua-

::ia
lha
fón
>eu
na
~ue

,ensta.
:ión
::>cinú3Se

Jita
ha
gua

i~glesa (na TV hai duas emisións
diárias de cursos de inglés). Entón,
a contradicción principal sitúase
entre o modo de desenvolvimento
capitalista e a vontade por parte
dos dirixentes de confirmar o estabelecimento do socialismo, dun socialismo burocrático, como o da
Europa do Leste.

como os comunistas chinases honrados botan de menos a Mao, porque foi a reforma de Teng Hsia~
ping a que deu l~g~r. a este f~~o
meno de extraordinaria corrupc1on~
e, como é sabido, para Mao a loita
contra a corrupción era un ponto
de grande importánCia.

A invitación a China tiña o ob•
xectivo de que talase do marxismo en Europa. Eu lémbromé da
sua conferéncia de Vigo no Clube Cultural Adiante en Abril do
90. Naquel momento, inda qu·e
talaba dentro do relativismo,
mantiña contodo certa esperanza na perestroika. Alguns meses
despois segue a pensar coma
daquela?

Lémbrome ben. Sobre aquel" meu
xuízo debo decir que foi unha ilusión pola miña parte. Eu cría que
posíbel unha opo~icióA nos paera
Nese sentido pódese dicer que o Tien An Men,
íses socialistas ao fenómeno de
maoísmo desapareceu, xa que o un problema complexo
descomposición .xeral, de ~-0r:iv.~r
maoísmo (estéxase ou non dacordo con el} supuxo unha alter- Unha cuestión ligada é a séguin- · sión ao capitalismo, de fascmac10~
nativa diferente e nova ao socia- te: unha dirixente maoísta fran- pala sociedade de consumo oc1dental. Pens9-ba que un núcleo de
lismo do Leste europeu.
cesa do 68 díxome hoxe mesmo compañeiros de grande valor moral
que as manifestacións de Tien
O que se di na China é que o ma- An Men foran unha consecuén-. e político pudesen manter unh~ coorsmo e a figura de Mao se mante- cla da Revolución Cultural, en rrente marxista auténtica. E agora
ñen. Mais a realidade é ben outra; canto que haberla un Incons- todo está afundido. Agora estamos
a realidade é a reforma capitalista ciente ed\Jcacional nas masas todos , abrigados a constatar que
impulsada por Teng H~iao-Ping h~i chinesas de loita contra a xerar- nos países do Leste aconteceu un
dez anos, isto contrad1se co mant1- quia e a burocracia. Todos pude- fenómeno profundo de ruptura enmento emblemático da figura de mos ver que en Tien An Men ha- tre os governós, os partidos (que
Mao, que, como sabe, preside xus- · bía xóvenes con camisetas de se chamaban comunista_s) e as
tamente a praza de Tien An Metí. béisbol americano, pero tamén masas. E non foi posíbel -aqui está
O réxime actual é autoritário e co- vimos outros 'C(>n bandeiras ver- a ilusión a miña e a doutros comrrupto. Os chinases din que cando mellas, cantando "A Internacio- pañeiros~. non foi pos~b~_I apoiarse
a xente desexa un determinado nal" e lanzando conSignas de ·- nun núcleo de opos1c1on de esemprego, unha función, é preciso Mao á cara do exército. c·omo qúerda marxista. lsto sucedeu en
Checoslováquia, en Bulgária ... e
ter relacións con amigos ou paren- pensar, entón, Tien An Men? •
exactamente tamén na Unión Sotes que estexan estabelecidos no
poder. A corrupción no aparat? do ·A pergunta é moi difícil de contes- viética. Gorbachov é un home que
partido, ou no Estado, é o fenome- tar. Antes de ir a China eu pensa- ten poderes maiores que os que
no ao que os chineses son máis ba que Tien An Men era relativa- , posuía _Stalin, e se ve que con tosensíbeis. De feito constituiuse un mente fácil de entender. Pero unha dos eses poderes non pode controlar nen o seu país, nen o seu Esta~inistério (coido que despois dos
vez alá, d~scobrin que as causas do ·nen o seu partido. Verdadeirasucesos de Tien An Men) co único eran moi complexas. Verbo da re•
obxectivo de rematar coa corrup- presión tiven a·oportunidade de fa- m~nte foi unha desilusión.
ción. O que acontece -e isto . con- · lar con alguns estudantes que partouno un xurista que traballaba ne- ticiparon na revolta ·en Pequin, en ·
se Ministério- é q~e cando un in- Shanghai e en Houangzhou, e taforme ''toca" a unha person~e un mén lle perguntei a alguns dirixenpouco importante, sotérrase. lsto tes do partido; un destes últimos
é, empécese a corrupCi~n até. che- era un alto cargo do Ministério de
gar a un nível, a . Part1~ deste as Economía. As respostas, obviacausas seguen como ·estaban: a mente, .foron moi diferentes.
corrupción é ·dobre! eu comprobei
1

La mugaddima (le ratior:ialisme Ct'lbn
Khaldoun), Alger-París, Hachette, 1965.
Le statut marxiste de la 'philosophie.
Bruxelles, Complexa, 1976.

'

Di-::tionaíre critique du marxisme (con G.

Bensussan), París, PUF, 1982 ..

ldéologie, symbolique, ontologie, Paris,
C.N.R.S.- . 1987.
Le páradigme du Grand-Hornu. Essaf
sur l'idéologie. París, La Bréche, 1987. ·
-Robespierre, une politique de la philosophie, Paris, PUF, 1990.
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QAbESTRADOR DE MODA EN ESPAÑA

Benito Floro
'Se o Albacete está nun bache, os d.emais eStán.nun Socavón'
Eu o que vexo é fútbol e moitos
en v~deo. e en directo;
gasto de esfaragullalos e estudalos. As miñas ensinanzas sacoas todas de aí.

• VITOR MIGUEZ

tácticas, pero nad~ mais.

partido~

.

.,..·

Naceu en Xb_
cón no ano
1953. Ten 38 anos e · .
chámase Benito Floro
Sáenz. De ser-un perfeit9
descof1ecido converteu-se
·nun lusco-fusco no
adestrador mais admirado
e solicitado do fútbol
español. Logo de ascender
ao .Albacete a seg~nda
división, Benito Floro
· camiña dé vagariño rumo
á primeira división, pondo
en xaque a moral e o
orzamento dos grandes da
categorla. As suas ·
_primeiras declaracións
foron un "cagoenlaleche"
nada niais ollar o contido
da nasa entrevista; e é que
este home tala con enerxia
-e naturalidade, a mésma
coa que di-tratar aos seus
·
xogadores.

Pero vostede si adestra unha
vez rematados os partidos.
Até que· ponto isto é beneficioso para o xog~dor?
Segundo se entenda. Hai quen
·entande ¡:;>or iso unha sesión ·de
adestramento forte, específica e
continuada. lsó non é asi, o Albacete o que fai é que xoga un
partido, fundamentalmente na
casa, e do mesmo ~eito que o
Mércores ao rematar a parte forte do adestramento ven unha de
relaxación, e o Xoves un trolene
con estiramentos e demais, pois
. o Domingo ao ser l.ln día de traballo fortísimo debe ter o final
da sesión, que e un trote lene,
uns estiramentos e un baño de
masaxe, pero non é nengun
adestramento novo.

.A vista das suas práticas e da

Quen introduciu a Benito Floro
no mundo do fútbol?Eu mesmo. Sempre fl:ln un ho- · ·
me amante de practicar o depor:
te xa desde pequeno. Na miña ·
etapa xuvenil o fútbol xunto
balón-volea foron os meus deportes pre-feridos. O que pasa é
que chega un momento no que
o fútbol é o mais contínuo, para .
pratiear o balón,-vole tiña de ir á
inventaria, p_
ois a min o balonuniversidade, mentres que o fútcesto é dos deportes que menos
bol praticápao a cotio cos meus
amigos.
·

ªº

Como foi ésa evolución pola
quenlla do balompé?
Sempre en 'equipas afeizoadas=
Eu xbgaba nelas e á vez adestraba as equipas inferiores. Era
· unha vocación contínua de particjpar e ensinar. Comecei poste- ·
riormente a adestrar ao Silla, lago ao Torrente -todos conxuntos
de Valéncia- , logo ao Denia,
GÉmdia, Alcira, ·Onteniente, 'Xátiva, Villareal, e de aí xa viñen ao
Albacete, acadando o ascensó á
. segunda división,
Na escala de adestradores
vostede foi o ·primeiro. Os p_
ro. fanos na matéria a miúdo de·sprestíxfan a sua profisión. Que
aspectos do saber humano ten
de manexar un adestrador?_
A figura do adestrador ten funda. mentalmente catro aspectos importantes en canto a coñecimen_to. O máis im·portante de todos -é
o táctico. A verdadeira faceta do
adestrador é esta, sobretodo
conforme o fútbol é máis profi. sional, xa que entre o médico e o
preparador físico déixanlle a el e
-ao seu seguñqo a técnica, a táctica é tamén a psicoloxía, que é
un fenómeno moi importante.
Consídera ·ao fútbol -como un
·
fenómeno cultural?
lndudabelmente. E sen néngun
tipó d.e dúbidas unha parte do
aspecto cultural dun país.
De vostede contan que aparte ··
de manexar · os dados dun
adestrador de baloncesto, ten
cáseque 30 xogadas ensaiadas
na sua equipa. E isto cer:to?
lso e un tópico que non sei quen

suas consecucións; estamos
ante un adestrador-revolucionário na España CQmo foi Arrigo Sacchi na ltáUa?
Non, en absoluto. Renúncio totalmente a ese apelativo. No fútbol non hai nada que revolucionar e nada que inventar; o único
que hai que facer- é aplicar o xa
estabelecido e o xa matizado.
Nós de revolucionários non te. mos nada; quizá teñanios un
CÉSAR QUIANNOZ NOTICIAS
chisco máis de método ca outros,
- me atraen, nen me interesan os
ou que tratamos de levar máis en
seus sistemas nen me fixo neles . . consecuéncia todas as cuestións

'Era esaxerado pensar que o

D~portivo

ia arrasar'

Non embargantes, tala-se de
que o Albacete adopta algunhas tácticas de Sacchi. Como
xoga este Albacete?
O de Arrigo Sacchi, descartado.
Nunca o furT)os ver adestrar, pero nen sabemos o que fai, nen
lle copiamos. Sabemos polos
partidos que ollamos ·que eles
xogan en zona e cunha defensa
excesivamente adiantada. O naso xeito non é ese á hora de defender. No xogo ofensivo parte
dunha calidade Individual enorme, e son os xogadores próprios
os que resolven as situacións. o
Albacete leva o xogo ofensivo
através dunha equipa e aí está a
diferéncia.
O grupo humano é, polo tanto,
decisivo nunha equipa. Vostede acaba de ter un problema
co uruguaio Zalazar. Un adestrador debe ser máis querido
que respeitado ou mais respeitado que querido?
Eu non tiven nengun problema
con Zalazar no senso er que se
denomine problema. Unrproblema é unha situación de afecto
irreconciliábel. Acontece que o
meu carácter é moi esixente e
adoito a berrar dabondo nos
adestramentos, e ás veces uns
aturan-me e outros non e non
acontece nada. Entón, eu coido
que o adestrador ten de ser respeitado e querido; eu son mais
partidário de que che aprécien e
en función dtso che respeiten,
que non che teñan temor, o cal
seria pior.
Lleida, Compostela ou o mesmo Alba~ete son exemplos de
blocos coxuntados de polo
menos un ano. Que porcentaxes no éxito da equipa ten a
conxunción entre os seus
membros?

o ·caleridário din que favorece
pitosamente, con bochorno
faga pode ter o seu senso. Ti
a·9 s herculinos. Orabén, non
incluido, tora dela; onde buspodes argumentar a prol dun
lle parece estrañó que un clu:caria vostede o erro?
troco ou en contra del, pero se
be· con 17.000 socios, ~unha
Cadaquén na sua equipa sabe
tiveres de tace-lo ti cecais non. o
grande xunta dil'.'ectiva con . o que ten oe tacer. Se me perfarias xa que pensarías neutras
g~andes xogadores ande a fa·guntas polamiña eu teño-o moi
circunstáncias. Moita. No fútbol participan once
cer o ridículo pota Espa~·a
claro, pero dos demais rivais é
nos partidos e vinte nas plantican~o en Riazor gaña a coabondo difícil que che poda diNon quixeramos rematar sen
llas. A conxunción entre eles, as
tio?
·
.
cer -o que coido. Volvo insistir a
coñece-la sua opinión sobre
liñas de xogo e os que están tora
Eu do Deportivo poucó podo farespeito do Deportivo , que o
Celta e Deportivo.
ten de ser total e absoluta porlar, pois tan só os vin o ..dia que
mesmo que o Málagá e que as
O Deportivo está respondendo ,
que se non, necesitarfase dunha
rios visitaron, e palas crónicas
demais, ten de estar continuapero o Celta non. Eran duas
importantísima calidade indivi que les, podes sacar .algunha
mente non só dando respostas
equipas que agoiravan un asdual para solventar trinta e oito
no terreo de xogo á cuestion -censo direcm, pero posívelmenconclusión. A ·min parécerrrn
xornadas dunha liga.
que· vós, partindo do ponto de
táctica, senón tamén respostas
te o Celta tivese os seus probleVista que . agardabades que o
a todas as presións que se lle
mas económicos fortes, e iso
Señor Floro, a sua equipa está
Deportivo fose unha equipa paveñen encima. lso disminue a
aos profisionais afecta-lles muipasando por un bache mora arrasar, estades esaxerando
sua capacidade futbolística. · to, e non comezou ben a temmentáneo de xogo. Consideos termos. Nesta liga xa se está
Aparte, non é p mesmo un parporada. Eu vin-lles un par de
rando que non lle queda un
demostrando que arrasar é moi · tido contra do Albacete ou calpartidos, sobretodo en video, e
camiño de rosas, a que equipa
difíci I, xa que o mesmo Murcia - quera rival, que un partído fronpor exemplo, o que xogaron en
teme máis e por que?
ten os seus problemas. Eu coite aq Deportivo ou frente ao
Las Palmas non o mere·ceron
do que. a marcha do Deportivo é . Malaga, sempre se motivan
perder, meréceran gañar con
Fas várias afirmacións á vez. Isa
normal; acorde co que an·ceiamuito_mais fronte a esas equi- . facilidade. Na nasa casa nós ti~
do bache respeitocho, pero. ~ .
ban. Que anceiaban?, pois chepas. O Albacete tivo até o ·de
vemos muita sorte, xogamos,
gar na competición do Rei o
agora esa vantaxe, e é que se
mal, pero duas vezes que cheActualmente o Albacete non
máis lonxe posíbel, e chegaron;
lle desconsiderou unha .miga é
gamos, dous goles que mete- ·
funciona como a comezos de
· e estar na liga loitando poros . ao··mellor co mesmo esforzo ca
mos. Son cuestións de rachas,
temporada.
postas de ascenso, e aí están,
eles sacamos o mesmo rendique a veces póñeilse negatiPois se o Albacete está nun baficando éomo fican· dez xorna- .mento. Son causas a pór deco- · vas, uníndose ás situacións
che os demais están nun socadas. Se o que se agardaba del é
te na balanza.
económicas ; sicolóxicas e deun continuo gaf.ar arrasando,
. vón, ou sexa que entón diríamos
- mai.s que fan que unha equipa
que a situación é normal, sem.:isa xa se está demostrando que
perda un pouco a búsola. ·
Se vostede estiver perdendo
: é unha demagóxia absurda. Enpre gañando non se pode estar.
por 1 a O fora de casa a fálta
tón, se a partir de aí a vos·a anáO Albaceté leva o mesmo ritmo
Vos1ede ten o seu futuro no
d.e 15 min~tos para o remate,
lise é que q Deportivo está a fade toda a competición; leva os
Bernabeu ou noutro dos
como actuaria: Sacando un
celo mal, eu coido que -lle esta- . dianteiro, un centrocampista
seus positivos, os seus goles a
grandes?
·
.
des a criar máis presión ainda.
favor e en contra dun xeito contiO futuro meu está nestes moofensivo ou reforzando a retaSe o Deportivo está a fac.elo
nuado, e para nós non existe de
_
guarda?
mentós no Albacete. leño .un
mal, imaxínate ·a Malaga, que
xeito algun nengun bache. OraEu faria esas cousas cande es- .ario máis de contrato en. vigor e
aidna ten maís orzamento ca el.
bén, ternos-lle respeito a todas
tán a acontecer. No·fútból o do- . pola mLña parte a intención é
as equipas, o Murcia, o Deporti·c laramente de · cumpli-lo. Se
ado é talar e o difí di .é convenPero se a sua equipa convenvo, o Málaga; todas as que están
cer, porque só se convence con
xorde algo diferente, estudiaríacer& na casa e perde-se estreno ·§rupo. de cabeza. Todos son
feítos. Calquera causa que , ~e ·
o presidente ·mais eu.
•
perig~sos.
•
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ABERRI EGUNA

HB protagonista dos discursos-·.

• VITOR MIGUEZ

O Governo tripartito teme quedar illado
na futura negociaci.ó n ETA-EStado

O Clube Deportivo. Lugo xa .
ten un novq presidente. Tratase do empresário Manuel Núñez Vázquez. Entre as aspiracións da nova xunta directiva
está o ascenso da equi'pa á
segunda división. Nen que dicer ten que a situación deportiva dos lucenses é imellorábel ·
para a consecución ~e tales
obxectivos. Agardemos, xa.
que logo, que astes novos dirixentes, construtores na sua
maioria, senten os alicerces
necesários para unha boa
xestión económica.

• J. MACIAS/E.L.

O Aberri Eguna, Diada .
Patria Vasca, estivo
marcado este ano pola
clara belixeráncia
dialectica que tanto PNV
como EE e EA, partidos .
que forman o Governo
tripartito, desplegaron
contra-Herri Batasuna,
medoñentos de que nunha
.futura negociación ETA ..
Estado o Governo de
Gasteiz perdese todo
protagonismo.

O fútbol ten as suas anédotas.
Recentemente en Orihuela celebrou-se un novo partido da
segunda división que enfrentaba aos oriolanos coa equipa
de Las Palmas. A falta de seis
minutos para o rem~te do partido, e con empate a dous no
tabuleiro, o conxunto local viuse sancionado por un penalti,
por causa do cal o porteiro tivo que abandonar o campo.
No melo do balbordo, o coruñas Mauri determinou colocarse entre os paos, con tan boa
fortuna que detivo o lanzamento do canário Julio. Dase a feliz circunstáncia de que Mauri
sempre quixo ser porteiro. Curiosa circunstáncia, nonsi?

O 'Aberri Eguna de 1991 partia
nos seus días prévios cunhas
peculiaridades que o caracterizados últimos anos.
Existe sobretodo o_medo a que
ban como mui especial. Por un, tanto o Governo autónomo basha banda estaba a coincidéncia
EA, pala sua banda, no acto ceco como os partidos que o intelebrado en Guernika, aproveitou
gran queden totalmente descolno ternpo cun governo de corte
a ocasión para felicitarse pola
gados nas negociacións entre
nacionalista en Gasteiz, pola outra os rumores sobre un suposto · sua preséncia nas labouras· de
ETA e o Governo español. .Neachegamento entre sectores do
governo mentres Garikotxea pe.,
gociacións que. seguen a celebrarse e que terán que intensifidíalle a HB que rachara con ETA
PNV e EA no que semellaba ser
"como primeiro paso cara a nor- _carse ,para conseguir algun reo comezo dos contactos para a
sultádo satisfactório para ambas
configuración dunha só forza po- . malización".
partes antes do verán de 1992,
lítica no chamado nacionalismo
no que comezaran os eventos
tradicional corrian de caserio en
Euskadi Ezquerra centraba o
das Olimpiadas e a Expo. ETA
caserio, de batzoqui en batzoqui. . seu "xantar político" no discursp
sabe que é ·unha data clave paAí estaba tamén a campaña ao
de Juan Mari Bandrés que se
ra a·sua organización, que o feicarón das fortes tensións no seo · dedicou a pechar filas no seu
de HB, froito, ao,parecer, do aupartido despois de ter arremetido - to de estar aí xa constitue por si
só ·unlia forza a seu favor que
mento de votantes desta coali- - · como sempre contra HB.
non pode deixar escapar, o Goción contrários ao mantenimento
verno prétende negociar tamén
da loita armada.
porque nDn pode ar~isccuse a
Un discurso único
·qu e fracasen estes eventos;
Os distintos partidos nacionalisPode dicerse que os tres partiagor~ o que se está a dar é un
tas , agás HB, (os estatais non
pulso de forza entre os dous litidos no Governo repetían un "únicelebran esta data).-.realizaron os
co discurso" adaptado ás pecuxantes e unha discusión, tanto
seus actos en lugares pechados,
liaridades das su as bases.
incluso Euskadiko Ezkerra reduno governo como no movimento
abertzale, sobre cal é o mellar
cía a sua convocatória a un xancami'ño para · encarar estas neTodos centraron as suas intertar en Donóstia.
gociacións.
vencións en atacar a HB e en reO PNV recordaba tanto en Bilbo
saltar a división existente no seu
O PSOE, coa sua saida do Gocomo en Donóstia que estamos
seo e no camlño "sen saida" no
verno de Gasteiz non só pode
que se encontra, convertíndoa
en época eleitoral voltando a inxogar outro papel nas negociaasi no _seu principal inimigo. .
sistir no "calexón sen saida" no
cións, apartanto ao PNV e deque se atopa HB e o seu entorno.
máis acompañantes do pacto de
A proximidade das eleicións muAjuria Enea que, como se viu, o
Incluso Xavier Arzallus non obnicipais influiu, sen dúbida, neste
arrebato ante HB, competidora
Lendakari é o máis intére.sado
viaba a relación da esquerda
abertzale con un "demo comu- . eleitoral, pero hai outros factores
en· reedit?r; o PSOE ten que fa~
celo se quer frear a sua caida
nista", algo claramente anacrótanto ou máis determinantes que
nico, pero normal se ternos en
explican o comportamento dos ' eleitoral en Euskadi. As concepartidos presentes no Governo - sións que faga dependerá das
conta que o de Arzallus foi un
que realicen os nacionalistas
de Gasteiz.
dos discursos máis alucinantes

A Xunta e o Consello Superior
de Deportes xunto co Concello de Cercada traballan arreo
desde a pasada semana no
tracexado do futuro Circuíto
Galega de Velocidade. Dito
circuíto conta cun orzamento
cercano aos 2.300 millóns de
pesetas e terá unha lonxitude
de 4.600 metros. A inauguración prevé-se para o 24 de
Xullo do 93 e a bon seguro
que orixinará un importante
pulo hosteleiro para Cercada.
Será de verdade?
Facia tempo que Soto e o seu
leriante non facian das suas.
A última consistiu en solicitar
os campionatos da atletismo
europeus en pista cobarta para Vigo. En que pista coberta?, pois na do super-pavillón
(estilo Coliseu coruñés) que
tañen previsto construir. Neste
xornal estamos desexando saber cando estas indivíduos
deixarán de copiar a Paco
·Vézquez dun xeito tan sim.plón. E é que Vigo, non se
merece este trato.
Para rem'atar con boa cara ternos de destacar o exemplo
de Ayrton Senna da: Silva,
quen logo de gañar o G.P. do
Brasil, non tiña folgos para erguer o trofeu de turno. "O esforzo do brasileiro e a sua entrega foron tales que se viu in-capacitado para dar a volta de
honra, tendo qu~ recebar
atención médica~·. E un verdadeiro orgullo pátrio qué este
tremendo deportista sexa ga-

(!'] ~ @)

lega talante.

Outro bon exemplo· a adoptar
é o facto de que na GB a partir
dos 11 ano.s, os nenas e ne:
nas británicos podarán xogar
xuntos ao fútbol nas suas respec~ivas escalas. Esta norma
de carácter obrigatório parécenos un exemplo a seguir. Tome nota .señor Lendoiro. •
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Baixo esta prespectiva hai que
entender tamén a benevoléncia
do PNV, EA e EE, co Governo
central, ate agora blanco predilecto en toda celebración do Dia
da-Pátria.

Ha pola negociación
HB, que celebrab..a unh_a manifes. · tación multitudinária-en lruñea;
centraba a intervención de Patxi
Zabaleta en plantear a negociación como paso necesário para a
normalización, insistindo na necesidade do cámbio das estructuras políticas como primeira
condición para poder falar da·democratizacióñ da sociedade.
Para atestiguar que, mália as diferéncias existentes desde sempre· pala sua própria idiosincrá- sia, é máis o qu~ ·os une que os
que separa aos seus militantes,
nesta maniftestación estaban to. ·dos os c~amados "críticos".
Finalmente un dado: en íparralde
EMA, partido político con plantexamentos próximosªº movimento -armado lparretarrak, desligá· base da convocatória conxunta
taita polos demáis partidos e-or··
ganizacións. O PNV chamaba
.aos seus militante$ de Euskadi
Norte a que asistiran a D.onóstia
e, senón podían, que participa·sen nos ac~os de EMA.
" •
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CARTAS
lle conceda o benefíci.o da dúbida de que cando escrebe o fai
usando a intelixéncia. A terminoloxía resesa, as vellas pantasmas, pretenden suprir unha caréncia de reflexión e unha nula
aptitude· literária. Par~ceme, César, a crónica amarga das frustr&c.ións e incapacidades de al- guén· que xa non sabe quen é, o
· que quer e en que país vive.

LINGUAS

Nunha conversa con amigas e
amigos españois, aqui en Ma·drid, saiu a celación- o tema da
universalidade. Houbo discursos
diversos, desde o mesocrático
que reivindicaba un mesmo idio. ma para ~oda a espécie humana
como ferramenta para e"ntendermo-nos, pasando por aquel que
argüía razóns puramente pragmático-pecuniárias para apren·
der todos o inglés, até chegar
aos posicionamentos a pral dunha cultura universal noh abstracta' e respeit_uosa,

XOSÉ LOIS

Mantiven a opinión de que o que
. impede o entendimento entre todas as... nacións e culturas non é
a diferenza idiomática senón a
explotación duns países por outros e dunhas clases por outras.
lsto é o que en verdade imposibilita a 1convivénéia·terráquea xa
que para perpetuar a dominación
económica non só hai que explotar ao próximo colectivo e individual senón que tamén hai que
denigrá-lo .até reduci-lo . a ser inferior como mellor-xeito de que
non se soliviante porque quen se
· sinte criado non quer ser señor.
Sobre o que todos aprendésemos
o inglés· por razóns estritamente
práticas, isto é, polo diñeiró que
embolsariamos ao aceder a traballos ben remunerados onde é
indispensábel o coñecimento
deste idioma eu argumentei ·que
visto desde a óptica exclusivamente pragmática aprender inglés era, en realidade, un atraso
porque máis lucatrivo é.o negócio
da droga .._ Así, a "profisión" de
narco-traficante seguro- que deixa
máis dividendos que o inglés. ·
Mais," onde houbo unha discusión liosa de caralla foi en rela-· as, pasou á história en función
ción co conceito de universalida- ' dos seus próprios faceres ·e diceres, en .función da sua personalide. Afinal, despois de e·nésimas
dade. Foi a Sl!a política, a sua lipropostas nen deus ·atopaba unteratura, o seu direito, a sua arha cultüra que se pudese interquitectura... ·o que deixou pegapretar como "universal" =--é léxida na História Universal. Por isco que non se dese con ela, non
to, cada povo chantou a sua
- a hai. Oeste xeito, o universal ia
marca no camiño histórico en requedando en algo tan sumamenlación del mesmo e non por
te vaporoso que nen bruma era.
adoptar un . patrón "universal" de
Nós propuxemos qué a personacomportamento que nunca exislidade nacional e individual é o
tiu -e loitemos para- que non
alicerce da universalidade.
exista tampouco no futuro. T-qdos
os ·poves teñen' história, e só ·en
Por exemplo, por que Rosalia e
función do seu próprio desenvol·Alejo Carpentier -pergunteivimento poden deixar pegada no
son universais? Porque foron aucamiño. Todas as persoas son
ténticos co seu tempo e consimo
un produto hstórico ·e canto máis
mesmo -contestei. Só se poc;le
conscientes máis aportacións
·ser universal -seguiin a dicer-,
deixarán, deste xeito poderemoentendendo isto no senso de
las rastrexar no camiño.
aportar á História do Orbe, desde a própria autenticidade,, desde a própria personalidlade Non _Todo monopólio, económico, político, cultural, leva en si mesmo o
hai nada máis universal que a
xerme do parasitismo, da uniforconcreción histórica, inda que a
midad'e, do quietismo. Cando uns
bote pronta pareza unha contrapa~ses asulagan a outros está~se 
dición. Ser fiel a esa concreción,
comentendo un xenocídio integral
quer dicér, á- problemática interporque impeden a cor:lstrución
nacional, nacional e social do
dialéctica do mosaico universal
tempo histórico que tocou viver é
borrando e/ou suplantando unha
o ·que permite que t:mha persoa
pegada auténtica.,
consiga ser intérprete oµ porta·vos dos problemas e cavilares
Chegados aquí p_odemos con-.
do seu tempo, senda isto o que
cluir co seguinte aforismo: o unia fai pasar á História do Mundó.
versal radica na autenticidade '
colectiva e persoal. ·
A. univesalidade non é algo abstracto senón co-ncreto. Se ollaANTÓNIO LIZ VÁZQUEZ
mos a História do Orbe veremos
• (Madrid)
que cada povo, coas suas perso- - ·
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A CESAR CUNQUEIRO

Hoxe, 21 de Marzo, ao follear A
Voz de Galicia, e determe na páxir:ia 28, sen eu querelo entrei no
túnel do tempo e retrocedin 8 ou
1O anos. Lembro aquel as composicións periodísticas deste
xornal, nas que sen disimulo se
torpedeaba ao nacionalismo. A
novidade esta vez está en que ti
apareces polo rnédio. Sei que
daquela ti, César, te atopabas
militando ou simpatizando en _ou
con outras forzas, pero estou por
asegurar que, aínda que estiveses con nós, non terias aprendido nada.
Sei que ti sabes que sempre
gostei de individualizar o comportamento das persoas-, á marxe ·da sua participación en grupos, colectivos ou partidos, e de
situar o conflito e a confrontación
política nun plano distinto ao do
aprezo, ao da amizade e ao -do
entendimento entre os seres humanos:
O teu artigo, causoume untia
fonda tristura. Ese escrito non
pode ser, desde nengun ponto
de vista; a crítica a unha actuación política que realiza un afilia~
do dunha organización, ao corilportamento e actuación desa comu nidade de intereses .na que
traballa. Non é tampouco unha
crítica sostida e argumentada
dun inimigo político, ao. que se

tradición, á ·que inexorabelmente
pareces estar abocado.
Cun progresivo desafecto, despídome até outra.
EUDOSIO ALVAREZ
· (A Pobra do Caramil'ial)

MOSTRENGOS

Entre as _imprecacións que de
mozo recebia por parte da miña
nai sempre houbo unha que me
resultaba particularmente impactante, . mesmo ofensiva. Cando
escoitaba aquilo de "pareces un
mostrengo" un desasosego percorríame o máis fondo dos miolos, matinando quizás en ilóxicas
connotacións de monstro despreciábel. Mais nestes últimos
días os mostrengos tornáronse
en imaxes que valeron máis que
mil palabras e puden asi despexar ignotas dúbidas sobre o contido desta acepción que sempre
considerei meseteña por razóns
do desterro materno en terras da
estepa. Segundo os comentaristas da terra de afora e da sua
corte capital na Galiza tamén hai
mostrengos e o que é máis e
César, ti que presumes en ocamellar: son unha forma xenuína
sións de tradición comunista no
teu devir político, utilizas os "is- · da España profunda ''y Galicia lo
es". Non cabe dúbida de que os
mos" e os calificativos, que te
mostrengo~ neste caso son os
definian noutro tempo, como unculpábeis de que neste "oeste"
ha arma arroxadiza de descreto
peninsular se reproduzan as cidas persoas que teñen responnematográficas loi_tas a marte
sabilidades no B.N.G. Falas de
entre agricultores e gadeiros. Iscausas que non sabes, con preto para ele é o único noticiábel e
tenciosidade docta, e non te panon o transfondo sócio-económiras a reflexionar na inconsciénco, político e mesmo xurídico
cia do teu .comportamento. O teu
que provoca estas situacións de ·
artigo non é unha crítica ao
raigña secular que hoxe afloran
BNG, como dis pretender, é un
a xeito de defectos ortopédicos.
apaixonado canto á mediocridaDos asasinos galegos só interede da que fai gala neste momensa o coitelo de porco que adoitan
to, certo sector acomodado dos
a usar, dos suicidas a corda de
nacionalistas.
pita e a trabe, dos salteadores a
carapucha, das festas os galos,
Non sei, non sei, pero sen queas formigas, ou o roubo das canrer, case instintivamen.te busco
celas ...
algo que me faga entender ese
comportamento, pero esa procuNo resto, na España superficial,
ra non fai máis que sumirme nun
non pasan estas c6usas e se pagrande desconcerto. Ti, que te
san é porque algun dos nosos
laias de non ter falado máis co
emigrantes anda a facer alardes
teu pai, aquel home que foi cade profundiade. Os centos de
paz de integrar a realidade no
festas con vítimas animais (taumundo da fantasía, por ser coñeros incluídos), os mortos espacedor . multidimensional do ser
ñois da guerra do Golfo, os cehumano, baixas ao mundo das
ses de Semprúm, o decese de
tebras e entrégaste a un maniCarrillo, os excesos da Garda Ciqueísmo que ten como obxec~ivo
o' insulto e o desprezo. César, ti vil de Tránsito (a de Tráfico é outra} en León, os "mutis" de Franon tes disculpa. Nen no fundo
ga, as "opas" astiles (sic) e lecdo que dis nen nas formas -como
cións de britanisrno (lagarto, lapresentas o escrito, fan honra
garto) de Camilot, a moda, a méduns coñecimentos e talante que
dia ou a mediana, galega ou
se che supoñen.
castellana, os alaveses escopeteiros anaaluces ou o asasino da
Lembro o dia no que me comunicache a tua intención de entrar
fouce en plenos madriles poden
ser unha breve pero escolleifa
ná U. P. G. para resolver, non. se.i
mostra de mostrengos que enseque asúnto, desde dentro. Dañorean o amplo bestiário interauquela pertenciamos os dous ao
tonómico (Vip's e Jet incluidos)
colectivo de independentes. Eu
que se anova de día en día.
dixérache que calquer -t,ama podia ser tratado de igual maneirá
E, en fin, eu mesmo que coido
cor:no membro independente do
nen ter nen deixar ·ainda claro o
B.N.G., e non -estaba coritigo no
que é ser un mostrengo pero por
sentido "utilitarista" que -lle .prese acaso, doulle a razón á miña
tendias dat á tua militáncia. Des.:.
nai.
pois, e quizá seguindo ·a tua pró(P.D. Acabo de inteirarme que
. pria tradición, o teu paso pola
mostrengo provén do latino mis-·
UPG foi necesáriamente efímero
cere, misturar e por extensión,
e insubstancial. Hoxe -un militanse casa, sen lugar fixo}.
te honesto e de boa fe vería con
dificuldade que seguises militan.XERARDO DASAIRAS
do no B.N.G., e apostaría decidi(Cangas)
damente pol"a -continuación desa
O teu escrito neste momento está a servir a uns intereses moi
afastados do nacionalismo e polo tanto ten a sua vertente política indubidábel. Mais, conféso-·
che doídamente que son incapaz
de tratalo políticamente. A enxurrada de descalificacións infundades,· valoracións demqgóxicas
e confusións mal intencionadas,
conforman un artigo folletinesco
próprio dun pasquín· político da
máis baixa catadura ética, que o
César que eu coñecía, cun xesto
que- o caracterizaba, rexeitaria
comentar; ou noutro caso, facendo acópio de certa dose de humor socarrón herdado, enxeñosamente despreciaria.
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• Querella criminal contra a
Conselleria de Cultura por
discriminación · lingüística.
Catro escritores ·galegos veñen de
apresentar ant~ o Tribunal Superior
de Xustícia de Galiza unha querella criminal contra Daniel Barata e
Paz Lamela Vilariño por delito de,
prevaricación. A denúncia baséase
no ser rexeitada a sua solicitude de
subvención para os .libros publica9os, en normativa reintegracionista, dacordo coa Orde de 17 de
Abril de 190 sobre axudas á produción editorial. "Para além de nao
fazer-se uso adecuado de fundos
públicos, estabélece-se unha gravíssima discriminac;ao contra os
denunciantes, sem razao legal alguma".
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XAN CARBALLA

Pensar a dependéncia e a liberación
desde Latinoamérica e Galiza
Até o 5 de Abril en Pontevedra, VIII Semana de Filosofía
• XAN CARBALLA

A VIlI Semana de
Filosofia ven celebrándose
en Pontevedra desde o 1
de Abril, desenvolvendo
sen apenas modific~cións
un programa centrado no
tema "Filosofia e
Latinoamérica". André
Gunder-Frank, Leopoldo
Zea, Francisco Lou~a e
Marta Harnecker son
algun dos asistentes que
interviron nas primeiras
sesións antes do peche
desta edición.
A Aula Castelao de Filosofia por
boca dos seus portavoce uxeria
un po íbel subtítulo para este encontro, "Galicia como compromiso
e como mediación", entendendo
que as intensas relacións do noso
paí co continente americano, nomeadamente através da emigración, son unha cabeza de ponte
ideal para achegarse e comprender
mellor a realidade dun continente
en plen.a efervescéncia, e con problemas paralelos en tennos de dependéncia e vontade de liberación.
Precisamente as intervencións dos
convidados estranxeiros xirou
arredor da análise da dependéncia
e das fórmulas que durante décadas ten intentado o movimento de
esquerdas latinoamericano.
Leopoldo Zeá na sua ponéncia
"A filosofía latinoamericana: especificidade e universalidade" fomeceu un marco de debate, co problema- da identidade de pano de fondo,. "Que son? pergunta en.América Simón Bolivar, índio?, español?. ( ... )No século XX tal interrogante deixa xa de ter senso ao
aceitarse a própria e ineiudíbel
identidade sen tratar xa de ser outro que o que se é. Por iso en buscar univ.ersalidade· da humanidade cara arriba, a partir de determinados modelos ou modos de ser

a

estraños btíscase a universalidade
no fondo de si mesmo (... ) e é Iiese
fondo onde o home desta rexión se
atopa cos demais homes coma el,
c~as suas próprias e peculiares expresións."

Estruturá ·desigual e
resposta latinoamericana

de Allende e o golpe militar ·no
1973, Marta Harnecker coñece de
perto os nós gordianos dos conflitos, as disc;sións e as esperanzas da
esquerda; acrescentada pola sua estáncia desde hai quince anos en
Cuba. ,No panorama que . trazou - ~i
nalou os fitos da Revolución Cubana, a caída de-Allende e o sandinismo, e o fracaso do modelo de .
organización político importado
esquematicamente da experiéncia
soviética. "A perestroika, independentemente da valoración que se
poda facer, tivo a virtude de tirar a
pantasma que perseguía e estigmatizaba á esq~erda co modelo dos_
paises do leste, e coido que deixou
definitivamente clara a .necesidade
de formular un pr9xecto político
próprio desde a nosa realid'a de.
Xustamente a necesidade de articular, sen modelos de org_anizacións de vangarda, a actividade po· lítica, procurando unha saida política cunha ampla base, poñen9o a
democrácia cun valor a reivindicar
dentro do socialismo son algunhas
das novas ideas que se abren camiño con forza, e o programa que nese sentido trazan os salvadoreños é
~oi innovador"

O economista Ándré Gunder Frank,
de gran influéncia nas teorizacións
dos economistas galegos sobre o
carácter periférico ~ a dependéncia
de Galiza, pronuncíou a sua conferéncia "Latinoamérica no sistema
mundial: 992> 1492>1992". Se nos
seus prirneiros ensaios fala de acumulación e o subdesenvolvimento
no últimos 500 anos, as suas pescudas máis recente fan unha retroproxección a 5.000 anos de história. Gunder-Frank. concedeu na sua
intervención especial releváncia á
problemática ecolóxica e á planetarización do economia que extremou as relacións centro-periféria
en termos de maior empobrecí- '
mento para esta última, análise no
que loxicamente se integra a situación latinoamericana.
Gunder-Frank, que polernizou
no colóquio con Marta Harnecker
Teoloxia da liberación · sobre os obxectivos de poder da
esquerda latinoamericana, destaMichel' Lowy, brasileño de Sao
cou o papel importante dós moviPaulo con residéncia en París desmentos de masas para mudar a ·side 1969, desenvolveu un dos tetuación política e promover a demas estrela da Semana de Filosofía
mocrácia civil, destacando que os
"Marxismo e Teoloxia de Libera~
movimentos alternativos son a
ción", no que abordou a convergránde esperanza de troco do siste- · xértcia dinámica de marxismo e
ma imperante.
cristianismo como tema de preocuMarta Harnecker, .un nome de
pación non só da xerarquia católirelevo na divulgación do marxisca, tamén dos Estados. nidos e os
mo nos anos 70, chegou desde a
governos .latin.o americanos, unha
sua actual residéncia en Cuba cun
converxéncia que mudou o panoramanga.do de ponéncias e co desexo
ma histórico de América Latina.
de debater desde unha profunda in- ·'Lowy analisou as trés formas en
formación sobre a actualidade po.que se dá esta articulación: a es- ·
.lítica do continente. Harnecker ten
querda cristiana, a teoloxia da libeentrevistado nos últimos anos aos
rnción e a revolución sandinista.
. As intervenció~s· que se .desenmáis irhp'ortantes líderes de todos
.os movimentos de liberación amevolven nestes días en Pontevedra
ricanos, e rr1anifestou unha particucontan coa intervención de Marcos
lar esperanza nos -actuais procesos
Roitman, Gregorio ·Selser, Francisdo Brasil, Uruguai e O Salvador.· - co Lou~a. Enrique Dussel M;trta
Ciülena, confrontada co ascenso
Fuentes Adolfo Sánchez Vázquez

entre os convidados estranxeiros,
sinalándose para a sesión de clausura en sustitución do ausente, por
comp~omisos políticos, Darcy Ri. beiro a Aula Castelou artellou un- ha mesa redond.a para a clausura
intitulada "A Cultura en América
latina con intervención de Leopoldo Zea, Marta Hamecker, Enrique
Dussel, Sánchez Vázquez e Gregório Selser, o venres 5 de Abril ás
20 horas.

A mediación galega

Os asinantes desta demanda son
Aritónio Pedro Gil Hemández, José Luis Fontenla RodrÍgues, Iolanda Rodrígues Aldrei e Ángelo
Brea Hemández e fundamentan a.
querella en que a língua en que están escritos os seus libros é 'nor- '
mativizada' en tanto que normali- ·
·zada nunha língua padrón culta, do
diasistema que se coñece como galego-luso-bresileiro. Afirman na
exposición de motivos que "se a
· Directora Geral se refere por normativizado ao- Decreto de 17 de.
Novembro núm. 173/82 publicado
no DOG em 20 ·de Abril de 1983,
deve saber como Inspectora do En.sino que tal decreto só é aplicável
ao ·domínio do ensino e nao a nenhum .outro. Tal se deduz de urna
correcta hermenéutica jurídica do
citado Decreto".
Os querellantes· reclaman, en conceito de responsabilidade civil, urrha indenización de cincuenta e cin. co millóns de pesetas, entendendo
que para cada livro debe fixarse un
prexuízo ocasionado de llfHilil1ón
de pesetas, sendo o resto por danos
_morais que serian distribuidos a
partes iguais a Centro~- de Asilo da
Galiza. e Fasas da Misericórdia de
Portugal.
·
•

Ramón Villare,,s e J oam Carmona
interviron nas sesións de luns e
· martes desenvolvendo as relacións
especiais do noso país con América, especialmente através da emi-,
gración. "Durante o século XIX afirmou Carmona- será a emigración principal forma de relación
' económica entre Galiz/e América.
O capital procedente da emigración non será quen de pular por un
desenvolvimento autóctono da Ga- .
liza, pero estará presente moi activamente en todo.s os sectores e acti vidade~ industras da galiza da
época". Na sua comunicación Carmona fixo diversas consideracións
sobre as relacións Galiza-América
durante a época da Gran Depresión
como elemento de ruptura de posíCapa do número cero da nova revista
de economia, Eco.
beis solidariedades arredor dun
proxecto.nacionalista.
• Naceu Eco, revista de co·Ramón Villares .desevolveu o tenomia Atlántica, dirixida por
ma nun guión que encabezaba coa
Primitivo Carbajo e con Gonzalo
citade R.M: Labra, "Galiza non
Vázquez Pozo como editor. Na
sen comprende sen América" e no
presentación o director da nova puque ia estabelecendo un paralelisblicación ·económica ·falou·de borar
mo entre a situación e as transforfronteiras entre todas ·as rexións
. macións da sociedade galega e a
·europeas e máis ainda entre o Norsµa vinculación co fenómeno mite de Portugal e Galiza. Ahondangratório (remesas de cartos, a trasdo nesa opinión Vázquez Pozo,
lación do modelo parroquial, os inque abandonou hai meses a activivestimentos no país,..:)".
·
dade política da que se ocupara nos
Maria Xosé. Agra, Pilar Allegue,
últimos quince anos, lembrou que
César Mosquera, Domingos Gar:..
. cia, Xosé Manuel Carballido, Ma- · a saida dá revista, antes da entrada
nuel Aián, Luis Obelleiro, Xosé . en vigor da Acta Única e a.apertura
de frontéiras, persegue potenciar as
Luis Barreiro Barreiro, Chano Pirelacións entre Galiza e Portugal.
ñeiro, Luis Martul e Gra~a Silva
-son alguns dos outros ponentes · "Eco nace coa idea ·de contribuir á
pluralidade informativa desde a inque de~envolven estes dias as suas
dependéncia, facendo fincapé no
intervencions sobre os temas rela•
é:Ionados· con Galiza.
· • . rigor e ·a veracidade.
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"BARZAZ BRE~": UMA LEMBRAN~ADESDE A GJ\LIZA
AURÉLIO CARVALHO

· O século XIX é ('}século do ro·mantismo, o século da recupera9ao
das tradir;oes nacionais na velha
Europa; com as suas primeiras Juzes· come9a a despertar o interesse
das classes ilustradas pela poesía e
as narrar;oes do povo. É a época de
Walter Scott na Escócia, dos
irmaos Grimm na Alemanha de
Percy Bysshe Shelley na Inglaterra. O Leste, ainda o mais ignorado, nao permanece albeio ao movimento que nessa altura nasce e se '
desenvolve. Elias Lonnrot percorre
a .Carélia do Norte de 1834 a 1847
transcrevendo antigos cantos mito-.
lógicos preservados pelas comunidades campone.sas. Origina-se assim, ·em base aos múltiplos ·fragmentos coligidos durante treze
anos, a epopeia nacional finlan.desa, a Calevala, c_uja edir;ao definitiva -:-22.800 versos distribuídos
em 50 cantos- é dada a luz em
1849.
Enfirri, também para a Galiza é a
époc.a dos poetas de inspira9ao pop u lar e da elaborar;ao dos mítos
naciónais, a -época dos compiladores de pi;ovérbios, con tos, léxico ...
Ness~ século, principalmente durante a sua segunda metade, publicam as suas obras os precursores e _ ·
os clássicos da literatura galega:
Añón, Pintos, Rosalia de Castro,
Pondal,..Curros, Valladares ...
Seguindó um método ser~relhan
te ao de Lonnrot, e quase pelosmesmos anos, também na Bretanha achamos um insigne compilador de cantos populares: o visconde hersart de la Villemarqué. Naseido no ano 1815 em Kemperle,
cidade da Cornualha armoricana,
Théodore Hers'art de la Villemarqué dedica entre cinco e seis anos
a percorrer os campos. da BaixaBretanha para coligir antigas
can96es. O 24 de Agosto de 1839
aparece em París, ressultado dessas pesquisas, a primeira edir;ao do
BARZAZ BREIZ - Chants Populaire s de la Bretagne, que obtém
grande sucesso em Fran9a e, sem
tardar, na Inglaterra, na Alemanha,
na P0lónia., na Suécia, nos Países
Baixos.. .
· ·

e

viciosas, cerras estrofes menos poéticas, pelas estancias, os versos ou
as palavras doutras lir;oes. Tal foi o
método de Walter Scott: n.ao podía
eu seguir um melbor guia".
Os cantos do Barzaz Breiz foram
publicados por Hersart de la Villemarqué com a sua tradur;ao francesa, notas para o esclarecimento dos ·
textos e as melodías. A sua terceira
edir;ao, _reñmdida, que veio a lume
em 1867, é desde entaó inúmeras
vezes reimpressa e traduzida. Do
seu exito e do eRtusiasmo, as vezes
mesmo paixao, com que foi recybido o livro, sirvam de testemunha
as inflamadas palavras de George
Sand, que o quis considerar "plus
grand que.I'Iliade".
Pelos caminhos da
Atendendo a sua estrutura, a terBaiXa-Bretanha
ceira edir;ao compreende, priemirametne, um prefácio e urna ampla
"Percorri em todas .as direc96es,
introdur;ao em que se tratam assun- durante muitos anos, os lugares da
tos relativos as poesías céltica e
Baixa-Bretanha mais ricos em an-~
popular, os antigos bardos e a autotigas Iembran9as, passando da
ría dos textos que se· publicaÍn,
Cornµalpa ao Leao, do Tregor ao
bem como da língua que neles se
Goelo e a Vannes, assistindo tanto
emprega. Os cantos, perto do cenas assembleias p9pulares como as
tenar, dividem-se em tres partes
reunioes privadas, as romarias, as
um apendice, sendo a primeira defeiras, as bodas, aos grandes aconlas, a mais extensa, dedicada aos
tecimentos agrícolas: ás festas do
de índole mitológica, heróica, hislinho, aos saraus, aos fiadeiros;
tórica e as baladas; a segunda· aos
buscando preferentement~ os mende
festas e de -amor, e a terceira aos
digos, os pilhaouer ou trapeiros
religiosos e ás lendas. Um epílogo
ambulantes, .os tecel6es, os molei·e um ·completo anexo ·musical reros, os alfaiates, os tamanqueiros,
m?tam a obra, da qu~ airida boje se
toda a popula9ao nómade e cantora
continuam a imprimir edi~oes facdo país; interrogando as velhas, as
amas .de leite, 'as mo9as e os an- / similares.
De um modo e_squemático podecioes, sobreti..do os das montanhas,
ríamos
discernir tres momentos na
que fizeram parte dos bando armahistória de Barzaz Breiz: aquele
dos do último ·século; e cuja meprimeiro en'I que já falámos, como
mória, quando consente em se
o seu entusiástico iecebimento; a
abrir, é o repertório nacional mais
posterior
reacr;ao "r.ientífica" (antirico que _se possa consultar. Até os
romantica), de receio e até negar;ao
rapazes, nos ~eus jogos, revelaramda autenticidade da obra; e um terme as vezes tesouros". Eis a ges~
ceiro período em que se tenciona a
ta9ao do Barzaz Breiz tal como nosua plena reabilitar;ao. Este último
la conta o próprio autor. Perante
momento pode dizer-se que vem ·
·um d~terminado canto, Hersart de
assinalado pela publica9ao de al~
la Villemarqué escolhia a versao
guns
trabalhos de excepcional va· mais acabada e a completava em
lor, ligados directamente com o de
seguida com outros fragmentos coHersart de la _Villemarqué. Assim,
ligidos. A única licen9a qu·e conem 1988 aparece urna edi9ao inteifessa, portanto, ter-se .permitido foi
ramen te em bretao, a primeíra,
a de "substituir cerras expressoes

e
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com a ortografía actualizada e notas linguístic~ (1). No ano seguinte, coincidindo com o- l 50º aniversário da compilar;ao, editam-se
dois discos de interesse: "Barzaz
Breiz" Kanét evit Breizh Yaouank
(2), por Andrea Ar Gouilh, em que
se recolhem u'ma dúzia de temas
belamente interp-retados, e "Les
sources
du
Barzaz-B reiz
aujourd' hui" (3), com cantores tradicionais. Mas, sem dúvida, os
mais preciosos materiais, talvez
definitivos, recoihem-se no estudo
de Donatien Laurent intitulado
Aux sources du Barzaz-Breiz' (4),

com o qual se elucida a questao da
autenticidade da obra em base a
análise, em profundidade, dos ca"dernos empregados por Hersart de
la_Villemarq ué.

G_aliza e o
"Bafzaz Breiz"
Depois desta ligeira noticia a propósito do contexto, gestar;ao, significado e avatares do Barzaz Breiz,
faz-se preci¿_o completar o quadro
com alguma) pinceladas sobre a
relar;ao entre a Galiza e a obra do

sábio bretao. Primeiramente .cumpre destacar o facto de ela ter sido
utilizada como fonte por diversos
eruditos galegas já desde o século
passado. Assjm, em 1879, Alfredo
Vicenti, refere-se iro Barzaz Breiz,
que denomina "magnifico livro",
no seu artigo "La última noche de .
abril", publicado em La Ilustración Gallega y Asturiana (5) e dedicado a tradi9ao de "alumiar o
pao". Para exemplificar este assunto com mais um par de nomes, podem ser citados tambén, no presente século, Ferrnín Bouza-Brey ou
José Filgueira V~lverde, propondo
este a obra de Hersart de la Villemarqué para a "co'mpara9ao entre
melodías bretas e galegas" na sua
edi9ao do Cancionero Musical de
Galicia de Casto Sampedro. Dos
casos referidos concluí-se que o
Barzaz Breiz vem sendo mencionado em trabalhos de tipo etnográfico, e é precisamente ne e campo
que elo tem verdadeira importancia
para a Galiza.
Perante a impossibilidade de se
desenvolver aqui o tema, apenas se
indicarao, para concluir, alguns aspectos do mesmo. Por exemplo, o
Barzaz Breiz oferece-no boje preciosas chaves para o estudo de cer, tos mito e símbolos da tradi9ao
galega tais os contidos na "palavras de Sao Joao retorneadas", já
analisadas por Bouza-Brey, ou
entao os referido as ave men ageiras, as vila ubmergida (A
submersáo da cidade de lz), as fadas e, em geral, ao mundo sobrenatural e subterraneo. A considerar;ao
social dos alfaiates -similar nas
tradir;6es da Galiza e da Bretanha,
como bem observou Vicente Risco--, a lenda do "galo de Barcelos" -citada e com1entada por
Hersart de la Villemarqué a própos ito do canto Nosa Senhora do
Folgoad e ainda inforrna96es já de
tipo histórico tocantes a ambos os
povos sao outros exemplos de
questoes que o Barzaz Breiz ajuda
a decifrar ao longo dessas páginas
que destrevem, como deixou dito
o autor, "o quacfro fiel dos co turnes, das ideias, das cren9as, da
opinioes, dos gosto , dos prazere
e da penas do povo bretao'.
•

MERLIM ADIVINHO
Hersart de la,Villemarqué recolhe no BARZAZ BREIZ ·os seguintes cantos acerca de Merlim: l. Merlim no ber~o, II. Merlim Adivinho, ///. Merlim Bardo e IV. A conversáo deMerlim. Reproduzimos aquí, pela sua
brevidade, o segundo-tieles, em que se manifesta a Juta entre a natiga religiao e o cristianismo. A proósito <leste texto, o próprio Hersart de la Villemarqué se pergunta: "Quem ousa apostrofar o mágico em semelhante
tom? Seria já o .santo bispo a quem a tradi9ao breta atribuí a conversao
de Merlim?".
-Merlim, Merlim, aonde ides,
Tao de manha, como vosso cao negro?
-Estiveche a ver o modo
De aéhar por aquí o ovo veimelho,
O ovo vermelho da serpente marinha

A beira do mar, ·na fuma .do rochedo. ·
Vou procurar no prado
O agriao verde e a erva de ouro,
Igual que o visco do carvalho
Ño meio· ~o bosque a beira da fonté . .
-Merlim! Merlim!, convertei-vos,
Deixai o visco no carvalho,
E o agriao no prado,
E também' a erva de ouro,
E também o ovo da serpente marinha
Entre a escuma na fuma do rochedo.
· Merlim, Merlim, convertei-vos,
Nao há adivinho senao Deu~.

(1) Kervarker, BARZHAZ BREIZH,
ediyoes HOR YEZH, l 988. Kervarker
equivale, em bretao, a Villemarqué. A
grafia moderna zh corresponde a um
antigo th. Barzhaz é um derivado de
burzh (bardo, poeta) e significa obra
poética, cantos, etc. Breizh é Bretanha.
O título pode, portanto, traduzir- e como Cantos da Bretanha, daí a versao
francesa.
(2) "BARZAZ BREIZ" KANET EVIT ·
BREIZH YAOUANK GANT ANDREA AR GOUILH ("Barzaz Breiz
cantado para a Jovem Bretanha por Andrea Ar Gouilh), produ9ao de Coop
Breizh para Skol Uhel Ar Vro/lnstitut
Culture! de Bretagne, 1989.
(3) TRADITION CHAN'fÉE DE BRETAGNE. LES SOURCES DU BARZAZ-BREIZ A°uJOURD'HUI, Das. tum/Le Chasse Marée, 1989.
(4) Donatien J,,aurent, AUX SOURCES
DU BARZAZ-BREIZ, Le Chasse-Marée-Estran.
(5) Acrescentado como capítulo a obra
de Vicenti A ORILLAS DEL ULLA
(PERFILES GALLEGOS), na edi9iio
preparada por José Amónio Durán para
ALDEAS, ALDEANOS Y LABRIEGOS EN LA GALICIA TRADICIONAL, Instituto de Estudios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios, 1984. A
versao espanhola que o· autor apresenta
de duas estrofes correspondentes a um
canto de Barzaz Breiz é muito deficiente, m~s sobre pormenores dete· tipo nao.podemos estender-nos aqui ..
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riéneia verista como próximos ao
que nos poden suxerir as faccións
de moitas máscaras humanas.

BRQS

o·novo ·
pensamento
.católico
Materiais
para debate
e para o diálogo
inter-relixioso
Despois do Vaticano II apareceu
na Igrexa unha notábel cantidade
de obras de divulgación: as mais
abundantes eran comentárLos ao
me mo Concílio. Pa ou Iogo algun
tempo de eca. Aquela producción
doutrinal non chegara ao público,
que facer?
En 1990 e ne te 1991 están á venda e oferécen e a baixo custe uns
cademo de cultur.a relixiosa moi
valiosos. A edición corre á conta
de editoriai como Desclée , Sal
Terrae e outras. Maiormente están
dirixidas pola Compañia de Xesus, pero son obras de autores de
diferente afiliación e son textas
orixinais.
Desclée (en Bilbao) edita unha colección bíblica sobre o Novo Testamento. Aparece ali a primeira
igrexa e os primeiros dirixentes
que certa tradición local conservou
e posteriormente foi recollida polos historiadores. Entre eles están
os apóstolos, Pedro, Paulo; os mártires, os redactores de documentos
ou evanxe¡istas. Nestes escritos
aparece a nova eséxe e das escotas
bíblicas con atención á ocióloxia.
Son breves tratado cheo de novidade e de interese.
Cristianisme i justicia presta atención ao problema mái actuais:
publicou dou caderno sobre a "guerra do Golfo" con documento nunca oferecido pola pren~a
e pqñola e que confirman a opi- nión de que naquel conílito foi
Rádio Vaticana quen mellor informou. Ne te caderno edítan e
emi i6n de a rádio. O número 21
de e cadernos é un manifesro
contra " un cristiani mo e pirtituali ta". De crébese nel o proceder
evasivo e deturpador de diferente
organización católicas que e conden a cabeza debaixo da a a e
e refuxian en cova de mi tici mo a de confiar.

A colección "Akademia", do centro San Cugat µe Valles preséntano a "Hi tória e ..dogma" de M.
Blondel nun rº!llenºtáriCY de M.
Muñoz; traduce e analisa a "Teoría
do desenrolo doutrinal" de J.H.
Newman: Estes cademos tratan de
elevar os poñecementos do laicado
católico para que este sexa capaz
de participar nos debates da actual
teoloxia tanto europea como latinoamericana.
Os cademos "Aqui e agora" de Sal
Terrae_son os mais comprometidos
coa problemática social. Adoptan
serverse da colaboración. interprofisional. Asi Mardones e Aguirre
elaboraron- o dedicado "ao home
na sociedade de consumo e ante o
xuizo do evanxeo''. G,Faus, m:r dds
mais áxiles teólogos europeus é
dos que mais perto seguen tamén a
teoloxia de liberación·, estuda a
"lóxica do reinado de Deus" ,no
número once desta colección.
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A_través desta catro coleccións é
doado seguer a evolución do pensamento católic~o máis avanzado e
moi cinguido ao diálogo co maxistério e coa sociedade. Son estes cadernos unha fórmula discreta e sosegad.a de pensar e de estabelecer
un diálogo ecuménico coas relixións, coa sociedade civil e, mesmo, dentro da mesma Igrexa.
Ben certo é que se a maior parte
dos católicos, con responsabilidades, inmediatas ·de governo, tiveran
a vista este modo de. pensar, non teríamos que soportar as aberracións
e "o delirante comércio" que pratican tantos mercenários do culto. +
FRANCISCO CARBALLO
Aguirre Rafael , la -Iglesia de Jerusalem,
Desclée de Brouwer, pp. 96.
Newman, J.H., Teorfu del desarrollo
doctrifl(l/, Cristianisme i justicia, San Cugat, pp. 4~.
.
González Faus , José l. , La lógica del
"Reinado de Dios". Sal Terrae, pp. 40 (índice á título de exemplo)

Miguel
Mosquera,
constructor de
pinturas
A Galeria Trinta de Santiago exibe
durante o presente mes a produción
plá tica mái recente do xoven pintor Miguel Mosquera. A obra expo ta agrúpa e ·en dous blocos habituai na exposicións deste artista: pintura-collage con soporte de
madeira e lona, e obra gráfica con
oporte papel. Un elemento referencial de primeiro orde nesta mostra é a hexemónica preséncia da palabra escrita como suxeito ordenador das composicións. "Os deuses
. non son xustos" ou "Feito a man"
explican algunhas das ideas que
animan ao artista a encarar a acción
criativa, son frases-ponte que unen
a experiéncia vital de cidadán co
traballo de pintor.
Apesar desta primeira indicación, é
comenei:ite non cair na trampa de
compracerse co óbvio e concluir
que nos enfrentamos a unha série
·de viñetas que ilustran aforismos.
Nada máis alonxado da realidade,
nesta exposición o principal é a·
pintura, ou tratando de afinar máis,
. . o proceso que xera. Toda a mostra
non fai outra cousa que revisitar os
temas clásicos da Pintura, como é o
caso do ·retrato, o grupo dos cadros
de pequeno formato constitue unha
insólita galería de rostros xeometrizados e espiritualiz.ados cunha manufactura en volumes, cores. e ma- teriais tan alonxados da sua apa-

Tamén. hai paisaxes, Úns resaltos
nunha dilatada secuénci_a que se
vai superpondo en planos sucesivos e outros atados a un espáciotempo único. Para os primeirÓs tómanse materiais que en si mesmo
evocan o paso do tempo e a ubica- .
ción en lugare·s remotos, vellas fo. tografias, ráncios impresos, carteis
amarelos e obxectos mortos. Déspois o. conxu~to. entra en vibración
coas fortes C'onfrontacións de cores
en gamas frias e q1:1entes, e ténsase
cóa trama de xeometrias elementares qu~ arma a trabazón de cada
imaxe. Os diferentes planos da
composición cualifican üns elementos frente aos outros e as som_bras guindadas subliñan ou ocultan
diversas . circunstáncias de cada
obra, adentrándose nan terreo impreciso de escultura pintada ou de
pintura con volume que sihtetiza as
ensinanzas de tres grandes correntes estéticas <leste século: constructivismo, arte póvera e expresi-0nismo abstracto.
No s4til adubio destes doéumento's
.plásticos participan a partes iguais,
o sarcás'tico descreimenio galaico e
a mesiánica confianza en que o futuro haberá de ser mellar: A obra
grafica apresentada parece discorrer por cauces case minimalistas.
Todo está executado con textos
breves, iluminados ou a golpe .seco, unhas discretas figuras pasivas
ou erráticas e enérxicos signos ordenados nun inquedante espácio
branca que parece querer sítuarnos
no vacio metafísico sen fitos para
nos situar.
Esta exposición dá pistas de todo
un universo plástico construido
con múltiples compromisos e un
apaixoado amor pola liberdade,
que como afirma con acerto Camilo Franco no catálogo que acompaña á mostra, "na obra de Miguel
Mosquera hai un c-onceito de globalidade, de resposta a unha realid<1:de, que xa non se atopa dentro
dese superficial e bambalinesco território que se dá en chamar mundo da arte".
+
FERNANDO FERRO
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representa os intereses do segmento do g.ran capital incrustado na
.indústria cinematográfica america- ·
na que é o mesmo que dicer mundial. Dito isto, que é case tmha ob. ·viedade pueril, que ternos de novo
na edición <leste ano? Sinxelamente nada. A história repétese, máis
unha vez.
Os premios concedidos polas suas
características técnicas semellan
outorgados con certa ecuanimidade
pois que ó nível acadado neste terreo por todas as fitas apresentadas
é excepcional, aspecto este, por outra banda, pouco valorábel:se ternos
en canta.a alta perfeición e agarimo
con que se articulan estes aspectos
da produción. Música, fotografia,
Jeremy lrons, Óscar ao mellor actor.
sonido· e montaxe son Oscars aca._
dados por "Bailando con lobos"
que non provocan demasiadas dúbidas e que soportan a comparanza
cos seus opoñentes, opoñentes que,
polo .<lito máis arriba, ~mén pode- ·
rian ter conquerido estes galardóns
nos mesmo terreas. Non hai pois
superioridade e si, pola contra,
· oportunidade mercantil para _prefe. .
Todos os anos f ágome a mesma
rir o filme de Kevin Costner aos
promesa, "desta volta non vou peroutros. Porén, en todo isto cabe o
der un miñuto neles''. E todo.s os
subxectivismo dos gastos pers9ais.
·anos, tamén, incumpro o dito. Os
A min, por exemplo, gostoume
Oscár abrigan a· manter entre-0s ci.,.
'máis a música que Randy Newman
néfilos unha doble relación de · fai para Avalan que a que John
amor-ódio, de esquizofrénia lateBarry (duas veces pi:emiado xa p·ola
xante e complexa onde un non saAcadémia) compuxó para "Bailanbe ben se o preceptivo é o vómito
do con lobos". O mesmo que a
ou a vi.iília expectante. Este fito
montaxe de Malkin, Frotchman e
. anual plantexa, ben o rexeitamento . Murch fan para "O Padriño ñi" see o desprécio máls belixerante do ·
rriéllame máis perfeita e criativa
que é claramente unha operación
que o que fix.o-Neil Travin para esa
máis de venda de "mercancía"
!iistóna de índios e soedade.
(avalada, iso si, polo máis abraian:te esqueµia do' espectáculo e do
O prémio á mellor fotografia esixe
business 'no máis puro american
un replantexamento definitivo. Costyle) ou Qen a asunción de toda
mo comparar conceicións do espáesa parefemália falaz e programa~
. cio e da luz non semellantes? Por
da como tesauro inviolábel dos
que estraña e ridícula razón se
que fornas creceñdo ao carón do
prémia a foto de Deani Semler paculto aos mitos do noso tempo. Por
ra espácios abertos, horizontes
" iso a entrega dos Osear é unha cita
imensos, cabalgadas vertixinosas,
desexada e denostada a un tempo,
noites de lua chea ou épicas ecoloque pon o espítiru crítico e a razón · xistas e se rexeita a formulación ·
a semellante ou idéntico nível que
dramática do mundo interior, do
a paixón e o culto mitómano.
aprisionamento da luz dos espíritus
torturados, dos cenários pechados,
Partamos dunha premisa incuesdos espácios en penumbra, do intetionábel. Os Osear non prémian ao
rior das vidas e das cousas que o
mellar cine senón que prémian o
xenial Gordon Willis cria para "O
cine máis vendfüel e ao que mellor.
-Padriño III"? Non, ·poden, está claro, porse en compar~za dous uni- .
v'e rsos fotográficos tan distintos.
Por iso, non é que esté mal conce- ·
dido o Osear a "Bailando con lobos", senón que, ao meu entender,
a existéncia dese Osear debería desaparecer.

Hipermercado
do cine

E o mellor director.? Non quero
entreterme demasiado nesto. Costner é un bon rapaz, ten boas intenc-ións, ou polo menos ten mala
conciéncia sobre ·o p&.sado Xynoci- da do seu país (non tanto sobre o .
seu presente .e quizrus por iso non
aforrou esforzos en defender a intervención USA no Golfo Pérsico), e é un actor aceitábel. Pero die so a preferir o seu trabalio na dirección ao que fan "mestres" co'::'
mo Coppola ou Scorsese en "O
Padriño III" ou "Godfellas" respectivamente, m_é dia un abismo.
Costner aponta e esboza madeira
de bon oficiante pero non at~sba
. xéhio e non anúncia, sequer, a perfeición. Comparar o seu traballo
co dos dous ·italo-americanos é,
cando menos, un sacriléJ5,iO.
En ~anto a Jererriy Irons, que acadou o Osear pola sua interpretación en "O mistério Von Bulow",
que pasaría se Al Pacino fose nominado (non sei a razón) póla sua
sobrecolledora recriación de Michael Corleone? Pois nada, que o .
británico trasnformaria no que é,
un actor aceitábel, algo duro e
inexpresív~ ao que Pacino merendaría dunha chanchada.
•
~ELSO X. Í..OPEZ PAZOS

20

•.,

GuieirQ·

·ANOSA 'l'lllBA
Nº 471 - 4 DE ABRIL DE 1991

.

CULTURAL

padriño segunda parte serviu para

·Xenialidade
-sen filia
.

.

O Radriño,
terceira parte
.

'""'

1

Despois dunha série de aventuras
personais que, coma é normal con
es_te tipo de causas nunha indústria
tan ríxida coma a americ_ana, acabaron mal Apocalysis now, Corazonada, , A lei ·da rua Francis Ford
Coppola aceptou o reto econqmico
de facer a terceira parte -da' sua triloxía sobre a figura do "padriño'',
para .ser capaz máis. adiante de fa- ·
·c er un cine persoal con histórias
escritas por el mesmo.

Andy García e Al Pacino.

dos prirneiros días, elexiron o~tras
ruas máis ·convencionais coma
Ghost e .idioteces semellantes. É
lÓxico: o tempo da película é moi
persoal e reflexivo, a altemáncia
de cerias violentas e intimistas ten
coma vencedor o lado intimista.
Pero ese resultado económico non
fai máis que confirmar a orixinalidade e radicalidade dunha posta en
cena moi persoal, ªinda que podan
levar a outro tempo de ostracismo
. ao director· máis criativo hoxe dos
EsLado Unidos.

Poderiase pensar que a partidpación no prox.ecto ·desta te-r ceira
parte, poderia estar xustificada po~
los cinco millóns de dólares de soldo coma director _nun film-mamut,
foito en Sicília e Cinecittá cun presu pos to de _cincoc_e nta millós de
·dólares. Sen embargo, despois de
Qllada a fita, o espectador descobre
-unha obra case xenial, cun ritmo
moito máis seréo que o das excelentes partes .anteriores , e onde o
talento de Coppola para contar un- ·
O principal defecto que sinalaron
ha história tan complexa coma' a
os
críticos, e que comparto plenaescrita por el e Maria Puzzo é visímente -aii:ida que aceite a grande
bel en cada encadre, no nervo con
· calidadé da fita-, é a inexplicábeJ
que ese complexo fres_c o sobre a
inclusión da filla do director, Sofía
vida do s italo-american'os é mos..,
Coppola, nun persoaxe principa! ,
trado ao público.·Mención especia1
á coraxe para contar unha trama · en torna ao cal se desenvolve parte
da acción. É díficil atapar unha acde intriga internacional, coa inter-triz tan inexpresiva -ten a grácia
vención_ do mesmo papa Xoán
e o toque a Chabeli, !1- filia de J.
Paulo JI e a Banca ·Vaticana, con
Iglesias~ e tan pouco adecuada no
toda naturalidade, estabelecendo
cine actual -nunha indústria,. coun paraleli ~mo totalmente creíbt;!l
mo
a americana, onde as interpreentra máfia, relixión e política. En
tacións sempre están ben harmonimáis dunha secuéncia , dise que
zadas, onde os encargados de cas.políticos e capos son a rhesma cauting conseguen, pésie á faha de casa, o que dá á fita un toque case
1.idade · xerl dos guións, un bon níanarquista, dentro da tendéncia
vel interpretativo de toda a equipa.light dos últimos discursos polítiO problema cresce cando xunto
cos do cine americano.
dela actuan actores tan extraordinários coma Andy García -<lefiniOs críticos norteamericans recebetivamente
lanzado ao estrelaio coa
ron .con fr ialdade a película e o
película, do mesmo modo que· Ó
mesmo público, tras o éxito inicial

lanzar· a Robert de Niro-; Jo,e
Mantegna -que pena que 'illC?ITa
tan cedo.,- para non telo mais tempo
en pantalla-; Eli Wallach ou a pa. re"11a .protagonista Al Pacino~
Diane Keaton ~la sen tanto tics
do Actor's Studio.-É un capricho
,. do director -Julia Roberts e Ma-·
donna ·eran .as actrices pensadas
desde o princípio para o papel e
con calquera delas estaríamos
<liante dÜnha obra mestra do. cine- incríbel porque o inadecuado
da interpretación quita toda a credibilidade ao· triángulo incestuoso
Pacino-García-Sofia Coppola e,
sobre todo, a resolución final despois do extraordinário tour de
forcd da representación de Cavallería rusticana -=-media hora de
cine puro coma non se veu desde o
millar Hithcock a falta de expresión .final da filla estropea toda a.
brilantez da _h istóna.
Queda a maestría _de Coppola -e
do seu pai ha música-, o virtuosismo de Gordon Willis na fotografía e un reparto de actores de primeirísima orden, coa melesta ex. cepción comentada. Agardamos
que Coppola poda facer· todas as
p_elículas persoais _.que quera, pero
sen filias polo médio.
+
CARLOS AMARO

Novelista e guionista ' -responsáespectador unha nova visión, sembel xunto a Kubrick dunha das pripre amarga e política, das relacións
meiras películas do últímo: Atraco
humanas. Outro elemento moi importante do grupo de películas diri- · peifecto -actor ocas.ional- a sua
última interpretación pouto tempo
xidas por este bdtánico airado é
antes · de morir foi no papel de escontar con moi bos guións -na triloxia sobre Londres a man ·do escri-· · poso de Charlotte Rampling de
Adeus moneca, adaptación non
tor anglo-paquistaní Haneif Kures· moi afortunada do universo de
hi é máis que fundamental. Frears
Raymond Chandler cun protagonon é un autor: colle os argumentos
nismo ·do excelente Robert Mitescritos por outros e convérteos en
chum. Tal vez entre as suas noveimaxes convincentes, moi ben ritlas a máis famosa sexa " 1280 almadas e compostas. Eso non é unha qesvantaxe, senón ao contrário:
mas", publicada nunha desas editoriais case desaparecidas en España.
nunha época onde a política de au. tor segue viva, onde "unha finta
Sobre a novela, Bertrand Towernier fixo. Unha das suas millares
de ... " paresce ser só o traballo do
fintas chamada "Coup de torchon",
director, a separación entre guionista e director ~unha rnoi forte percon Philippe Noiret no papel de
sonalidade, sen limitarse a ser xasheriff, corrupto e que se esterou
en España através da versión en vímais µn mero ilustrador das histódeo. Autor de moitas novelas nerias escritas-, dá coma resultado
gras, onde mostra a sua visión depelícul~s redondas e .contundentes.
Despois dese preámbulo chega a
sencantada do mundo e das relaúltima dirixida por Stephen Frears:
cións humanas - sempre presididas polo diñeiro, non en vano Thounha moi boa fita de· série negra
meson segueu sendo comunista até
· como as que non se fan hoxe", cun
o fin- o levan a unha amargura
trio .de actores novos e, sobi:etodo,
comparábel á dos ·ilustre . Dahiell
basado nunha dura e contundente
história de Jim Thomson. Ese no- .
Hammet e Raymond Chandler. Come, con toda a irnporáncia que temo a deles, a sua narrativa é eca e
ñen Scorsese na produción e a exsen concesións, cuns diálogo afiatraordinária música de Leonard
dos coma coitelo e unha visión
fortemente mi óxina da realidade,
Bernstein, é a clave da impresión
comparábe l en mái dun enso á
gozosa que oferece a finta.
obra de Patricia Highsmith.
The grifters era unha novela máis
de Thomson, esquecida polo público, situada no ano da rnorte de Ken41edy, 1962, moi ben e fielmente reflexada na finta de Frears. História
dun triángulo de ladróns que dan
expresión aos sentimentos máis persoais - iso que a censura chama as
'baixas paixóns"- onde os diálogos entre eles son fogo, unha forma
de romper a tradicional estrutura
dos rel atos tri ang ulares. Ollad a,
afortunadamen te nada moral, nun
universo non tan lonxano do noso
coma se poderia pensar nun princí.pio e que retoma o mito clásico de
Edipp nun esquema que paresce ser
o do home entre a mesma muller
desdoblada en duas, tratando de coñecer a natureza dos seus próprios
sentimentos. llistória amarga de iniciación nun contexto presidido polo
diñeíro e a corruoción, é dicer a história nasa de cada dia.

Edipo en L.A.
Os r;aloteiros
Stephen Frears é un director ñon
moi x_oven que acadou a glória e a
fama con tres películas sobre a In-:
glaterra de Thatcher e da década
anterior -Miña fermosa lavandaria , Sammie e · Rosie got laid e
Ábrete de ore/las, respectivamente- e despois ·urr moi xusto éxito
internacional coa estupenda Amistades perigosas. Coma ponto comun entre as catró películas está o
seu estilo coma director: herdeiro
do "free cinema", cunha grande li. berdaqe -ás veces considera.da coma insoléncia- p~a ·ofrecerlle ao

ursula Heinze

MULLERES
D.E MORTOS
Can a unha antropoloxía
da mulkr g¡ikga
1

. MarcillGoodarfonasaoy
C.rálogo, dtscricJón e 1- -.

•

a comprt115/ón e come::~r::.ic:.::

Claudio Rodríguez Fer

Mulleres de Mortos
Marcial Gondar Portasany .

Mulleres
Ursula Heinze

XERAIS

Arte Literaria
Claudio RodríQuez Fer .

A películfl é tan eca e fai tan poucas conce ión coma o orixinal de
Thom on. O diálogo vofven a
gañar as do e de mao leite doutro
clá ico do irmán Cohen e treado
en data recente : Morte entre as
frores, golpe sonoro á con ciénc1a
do e pectador adormecido pola ·
ristras de parlamentos " light" de
tan to te lefilm, de tanto " love
tory" adole cente como o e pido
nos úl timos tempo por Hollywood. O director e lixe o rec ur o un
pouco anticuado do fl ashback para
contarnos algo da história da persoaxes: tal coma o fa i Prear e queda ben , igual que a divi ión d a
pantalla en duas ou tres accións simultaneas. Os tres actores están
moi ben: de sde a nova Anette
Benning - que xa des tacaba. na
esquecíbel Valmont dirixida por
Milos Forman-, o descoñecido
John Cusack e a estupendaAÍ:lj,elica Huston, que despois da revelación na finta Paseo polo amor e a'
marte e dun siléncio de moitos
anos volveu da man do seu pai con
O honor dos Prizzi e Dublineses,
chega cun papel de "femme fatale" _digno do seu talento.
Unha película que devolve a atmósfera dos anos cincoenta'é que
volve contar unha história de amor
coa ira que sae da vida mesma.
Nestos tempos, unha provocación
aos mesmos níveis de descaro que
os das outras fintas de Freats -sobre todo Ábrete de orellas-. Que
industria lle 'dé moitos anos. •

a
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XoséManuel
Martínez Oca
'Non creo que se poda
facer literatura á carta'
• XAN CARBALLA

É un dos escritores galegos máis lidos e niáis gastados,
e lévao cunha humildade que· contrasta ca.ego blindado
dalguns outros compañeiros de fatigas literárias. Prémio
Blanco Amor, con "Beiramar" desde entón ten
·
editado outros tres libros e recentemente volveu
publicarse o seu "Un ano e un dia". Pouco amigo do
espeso mundo das capelas culturais, Martínez Oca
aborda a conversa cun sentido do humor entre irónico e
distanciado.
Esa aparente dicotomia en temática urbana ou rural na novelística galega vosted~ tena resollo
sen conflito tal e como se reflexa
na sua obra.
É que facer esa distinción é absurdo, o importante é se é boa ou má
novela. Importa que quen a ·escrebe non trate de enganarse a si mesmo. Non se escrebe á carta segundo as modas. Se agora os editores
din que o leitor peden novelas polici ais, con bandas de mozos ou
drogatas, non creo que haxa que
seguer ese dictado. Non creo que
os leitores galegos pedan nengun
tipo en especial de litératura.

-necántase polo realismo nas suas
obras sen apenas digresións.
E cada vez terei que facer menos
porque cada vez que sain do realismo dixeron que estragaba os meus
libros. En Beiramar, de cinco ou
seis amigos a quen lla din a ler todos me dixeron que tirara a parte
fantástica que fala dos homes do
mar, todo coincidían. Non lle fixen caso e a crítica cebouse preciamente por aí. Debían ter razón ...

Beiramar foi a novela que lle deu
o salto a un maior coñecimento.
Pero xa tifta tres novelas antes publicadas, e despois parece como se
non publicara máis nada. Pero editei As florestas do Mañuema, Detrás do siléncio e Roi e os seus
amigos, e parece que ninguén se
inteirou.

Non participa dos cenáculos literários?
Non estou metido e quizais sexa
certo que o mellor é iso que dicia
un por aí; ter un axente literário
"que che arregle a vidiña". Agora
teño un libro de relatos e duas novelas listas para publicar e téñoas ·
na casa e fáiseme pesado mandarlla a un editor. Quizais St? tivese un
ax.ente se preocuparía de buscar
editor-, tacerme gañar algun prémio... isto é broma. Quizais preciSefilOS axentes literários na Gali.za,
pero son moi escasos· os que o teñen. Non estou metido en nengun
círculo, porque tampouco me gosta
despois andar d.e mártir contando
as. miñas penas.

Luis Mariño díxonos nunha entrevista que os escritores galegos
usan pouco ~ 'papeleira, e tendian a querer publicar canto es'
cribian.

'EscREBER ACABA
SENDOUNHA
NECESIDADE
FISiÓLOXICA E
O EGO SATISFAISE
AO PUBLICAR.
NON CREO QUE
HAXA MAIS RAZON
PARA ESCREBER'

Iso faime lembrar unha frase de
Bemardino Graña que dicia, doutro poeta, "é extraórdinário, pero
o pior é que non sabe romper todo
o que escrebe". Quizais se dá eso
que dicias. Eu, agora, como uso
ordenador doulle a unha tecl<!. e
borro o ficheiro, e fágoo con frecuéncia. Ademais non me vexo
acuciado porque nengun editor me · .
está apremiando. Poden pasar
anos e vexo un texto que non me
gosta e bórroo.

En cuestión de xéneros é fiel ao
relato?
Todo o mundo empeza facendo
poesía pero tes que rompela. No
· ano 65 publiquei dous poemas na
Voz e outros dous ou tres en Dorna, non os rachei pero como quen
conserva al,go da infáncia. Fixen
algo de teatro porque me parecía a
única maneira de chegar. ao destinatário (cando pensaba que que
escribindo podías facer algo polo
teu povo, e reaJmeilte non fas nada, escrebes para ti mesmo). Escribin' teatro e apresenteino ao~
concurso de Abrente en Ribadávia, e fun finalista. Montaron unha· das pezas (o grupo Pequeno
Obradoiro de Ferrol) e cando a
vin representada dinme conta que
' - o meu teatro era horroroso, e se
aturei a representación é porque
era o autor, senón marcharía na
metade. Levei tal pau que agora
seria incapaz de facer teatro aindaque mo propu~era:
Eu teño tres fontes de inspira~ión: as vivéncias próprias, ~s leituras que influen mesmo sen te decatar e o onirismo, o mundo dos
.soños. Pero .escrebo sen unl}a planificación, segundo me sae. Eu son
un anotador 'tamén de ideas e. situacións que despois poden dar ou
non algo literaturizábel,

'

.

'

Cal é logo o senso que ten a escrita para yostede?

ña esa idea de axudar a mudar o
mundo ...

Algo dix.en x.a. Aos dezaseis· anos
cando facia poesía a unha rapaza
que me .gostaba ou ·á primavera,
soñaba cunha estátua nun xardin.
Iso pasou e nun momento dado tes
impoténcia. ante unha situación e · .
pensas que quizais escríbindo podas axudar en algo. P~ro finalmente daste éonta que ese:t;ebes para
distraerte e xustificarte a ti mesmo
e encher un vacío cotián. Acaba
sendo unha necesidade fisolóxica
que durante tempadas ~on tes. · O
ego satisfaise cando publicas e te
leen.

Ese cepticismo é unha característica xeracional?. Ao cabo o centro da sua formación estivo baixo o franquismo.

·-

Pero nas suas obras hai inten- .
cións mesmo políticas, cando menos nalguns casos.
.
Ao mellor ao princípio porque ti-

Non o sei. Eu cada- volta síntome
roáis céptico pero non sei se é a
educación 'ou son os anos. Houbo
xeraciÓns P.iores. Vexo que ao que
foron adolescentes no 75 foilles
moito pior. Pensaban que ia mudar
o mundo, e os que os adoctrinaron
na política quizais son responsábeis de facer perder unha xu'ventude que despois derivou moito na
droga. Aquelo co que soñaban
morto Franco non sucedeu e cairon ·dunha .forma criminal. Quizais iso
é casualidade pero é unha xente
destrozada para a vida, t a nosa xeración non foi tan suicida.

linguisino diglósico, pero que me
permitiu -instalarme no galego desde cativo.

Despois de Beiramar deixou de
apresentarse a prémios?
O ano pasado apresenteime a un

Ligando co anterior, xa na escolla da língua hai un grau importante ~e compromiso.

'EscREBER EN'
GALEGOE
. IRRENUNCIABEL.
ADEMAISNON
CREO QUE FOSE
CAPAZ DE
·ESCREBER EN
CASTELLANO'

'CADA VEZTEREI
QUESERMAIS
REALISTA. CANDO
SAIN DESE REGO
DIXERONME QUE
ESTRAGABA· AS
NOVELAS'

Si, iso é irrenunciábel. Estou tan
~eito escreber en g~lego que non
creo que fose capaz de escreber en
~ castellano. · Pero ademais é que se
hai unha seña de identidade que nos
define como g~egos é o idioma.
Na miña casa dábase o caso de
que os meus país falaban entre eles
en galego pero a min.' en castellano.
Na escola falábanme en .castellano
pero saía a enredar cos rapaces
(críeime até os dez anos na Estra. da) e falabanme galego. Era un bi~

a

pero agora preciso diñeiro e v·ou
ter que volver a facelo ,. e aos d~
fiáis cuantía. Teño fillos estudando
fóra, hai que pagai o coche ... Ninguén contá que se apresenta a un
prémio .se non o gana, pero _a min
non me dá vergon.z~ nengunha.
Unha cousa é que unha vez que levei un prémio deixara pasar un
tempo para que outros tiveran
. oportunidade pero agora· teño que
sacar pasta de onde seña. A lotería
ten un· marxe de probabilidade
moito menor de gañar que un prémio literário:- 1 ·a 100.000 frente 1
a 25~ E ainda asi é unha lotería o
·
•
prémio literário.

'
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PERCORRID.O POLOS CASTROS GALEao·s.
DESDE·A ESCULTURA .
Ff:tANCISCO SINGUL LORENZO

Entre as manifestaci6ns escultóricas castrexas sempre sobresaíron
as pezas de vulto redondo que representan ás claras a guerreiros
postós en posición de parada militar, amosando os atributos propios
da súa función bélica; é dicir, a espada e o escudo Óu "caetra", armas
que na realidade supoñemos de ferro. A técnica do ferro é o máis sobranceiro aporte pult~ral de Centroeuropa ás xei;ites que habitan na
Gallaecia; a cultura castrexa aprovéitase da tradición --en canto a
formas e técnicas- do Bronce Final e das aportacións -c_ulturais
hallstáticas que chegan ás nosas te, f!ªS alá .Pola metade do Primeiro
.Milenio ·a.C., unha delas é precisamente o ferro, descoñecido pola
poboación autóctona e sabiamente
incorpor.ado ós xeitos de vida das
xentes que poboaron os castros.
_O castro é ·o lugar de habtíación· e
defensa característico desta ·cultura, que ten como núcleo ben definido as terras· de Galicia, zonas' limítrofes de Asturfas e o norte de
· Portugal, ata o l)ouro, comp.ónse,
en verbas de López-CuevilJas, dun
recinto fortificado, de forma oval
· ou circular, provisto dun ou varios
muros concéntricos, terrapléns e
foxos, e situ~dos no cume de outeiros, pequenas penínsufas ou
montañas.
OS GUERREIROS
CASTREXOS DE
"GALICIA NO TEMPO"
As estatuas dos guerreiros, feítas
no momento do cambio de Era e
no s. 1 d.C. erguíanse nas· entradas.
dos castros, por parellas. Asímesmo, o Torso de Armeá, procedente
do Castro de Arméá (Allariz, Ourense) e que se presenta na exposición· "Galicia rio Tempo" tiña a·
compaña doutro guerreiro galaico
(hoxe no Museo Arqueolóxico de
Ourense) que potenciaba ese suposto sentim~nto de xenio tutelar
ou esprito protector que o de Armeá -<:orno tódalas demáis estatuas de guerreiros castrexos- posuía. Tamén se está a falar dun significado funerario, vótivó e relixioso: sacralización dos héroes
guerreiros, representación de deuses bélicos (Coso) ou monumento
funerario dun persoaxe que cobrou
fama e fortuna: ca .actividade militar, de tódolos xeitos é moi evidente que se trata de exaltar este tipo
de función, de importancia capital
nunha sociedade -a castrexaond~ a loita era unha actividade de
relevancia como poñen de ·relevo
o~ grosos muros-e os profundos foxos do sistema defensivo dos castros; sociedade que, no intre de
producir as devanditas .pezas, atópase xa baixo o influxo éultural de
Roma, aínda que a orixe iconográfica sexa castrexa; os guerreitos de
pedra do século 1 d.C. teñen os
· seus antecedentes nos soldados de
pequenas dimensións feítos en
bronce (exvotos), documentados
como castrexos pre-románs en
· Conta Figueira e Castelo de Moreiro, no Norte de Portugal. Dedúcese <la ornamentación, rríoi ben
exposta nos guerreiros de Armeá
(Allariz) e Castro_mao (Ceianova,
Ourense), ámbolos dous do s.éculo
1 d.C., que están a representar xe-

-ATÉCNICA
DO FERRO É O MÁIS
SOBRANCEIRO
APORTE CULTURAL
DE CENTROEUROPA
ÁS XENTES QUE
HABITAN·
NA GALLAECIA

..
'
~

rarquías sociais detentadoras du n
estatus económico fo~e; tórques e
....brazaletes áureos ad_oman celos e
brazos armados. A cabeza graníti
ca do' Guerreiro de Rubiás (Bande
Ourense), ademáis de.presentar un
ha boa calidade de rasgos fisonó
micos, tamén ostenta un torques no
colo; esta é unha cabeza que amosa
o gosto polo de.talle realista que se
rá constante na ñosa· plástica de
tempos posteriores e que neste in
tre enténdese como fenómeno de
aculturación; a realidade -é que a
Arte Xullo-Claudia está a contribuír que a Gallaecia se -romanic e
inspirando a execución de pezas
coma esta que están a desenrolar
unha función de propaganda de
persoa,xes galaico heroizados; habería que dilucidar si os guerreirds
castrexos representados eran hostigadort:s ou colaboracionistas de
Roma.

Cabeza

de Rublés

e

ESCULTURA FUNERARIA
CASTREXA

cabeza
de O Castro

A plástica funeraria do mundo castrexo do século 1 d.C. está a manífeslar de novo a influencia romana
na arte dos poboadores dos grandes castr-os. que, sin perder o sentímento tradicional galaico de lembranza dos defuntos, -saberán artellar as formulacións conceptuais da
arte do imperio nunha lingoaxe
propia. Apreséntanse pezas que
gozan de -emotivas .e fermosas feitu.ras, en algunha conqueridas por
expresivas en sinxelas liñas, caso
da Cabez'a de Ocastro (Silleda,
Pontevedra) feíta en esteatita entre
o século 1a.c.eo1 d.C., moi preto

.

da nosa estética actual afeita ás
formas cubistas, recordo que nos
chéga de ·certo cando ollamos esta
representación do rostro dun defunto, entendida tamén como fetiche ou-deus sen corpo.
A que sí amosa formas corpór.eas
plenas é o Sedente de Xinzo de
Limia (Ourense), do século 1 d.C.,
peza granítica de carácter funerario relacionada cás éstelas hispano-romanas e con manifestacións
escultóricas do mundo ibérico. o
influxo mediterráneo é ben entendido ~a Gallaecia; trátase dunha

nobre interpretación castrexa das
deusas ou sacerdotisas sedentes
que nos veñen da tradición grega
pola vía da arte do sur da Penínsulá Ibérica; a exoiada Dama de Baza é unba referencia de obriga. A
figura de Xinzo séntase nunha cadeira, ad'ronase con brazaletes e
torques de guerreiro castrexo e
nas mans leva dous vasos en actitude oferente cecáis ~eñamos que
falar dela coma unha representación das Matres (divinidades da
fecundiade da natureza) moi importantes na relixión das xentes
dos Gastros. .

1

O Trisque] Calado de Castromao
(Ourense} feito no século 1 d.C.,
período Xullo-Claudio, unha das
pezas mellor presentadas en "Galiciano Tempo", cumpría unha
dobre función de van e de elemento decor~vo dunha casa de Castromao, perdendo a tradicional
carga simbólico-relixiosa con relación ó Sol ou movemento celeste, importante nas manifestacións
relixiosas da cultura castrexa nos
seus primeiros séculos de andadura. Do famoso 'castro de Santa
Trega (A-Guarda) ternos xambas e
dintel de porta, tamén do século 1
d.C., ornamentadas con zigue-zagues, fermosos entrelazos que esa crear unha decoración xeométrica baseada nos traballos de
cestería e de cordado, que na súa
orixe apresentaríanse policromados, áumentando de certo a riqueza das lábras.

tán

~APLASTICA
~RARIADO

MUNDO CASTREXO
DO SECULO 1 D.C.
ESTÁ A
MANIFESTAR A
INFLUENCIA ROMÁ,
,
SEN PERDER O
SENTIMENTO
TRADICIONAL . ·
SABERÁ ARTELLAR
UNHA LINGUAXE
PROPIA

.

,.

DECORACION
ARQUITECTO NICA

XENARO MART CASTRO

Trisque!
calado
de
Castromao

Unha decoración inusual na cultura
castrexa é o motivo ·da greca que
amosa o chamado "Couzón de Armeá" (Allariz, Ourense), suposto
esqueuomorfo ·de argola metálica,
empregado como gonzo de porta
ou ámarra.d oiro do gando; a súa
forma semicircular fálanos dunha
peza que iría empotrada nun muro
castrexo nos tempos do cambio de
Era cunha finalidade utilitaria e
tentado que o dono da cas~ ·estive
se gozoso cá súa novidosa Órna. mentación.
•
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ACTOS

Cuadernos del Este .

Cine 10
Amadeus, a película de Milos
Forman s0bre Mozart exibirase
na TVG odia 18 de Abril. Coin- .
cidindo co centenário do xenial
compositor oferécese esta cala
na atonnentada vida de Wolfang
Amadeus e a sua morte final. As
relacións con Salieri, o seu papel na corte vienesa, ... é desmiuzado polo directoi:_de "Valmont"
ou "Alguén voou sobre o ni.ño
do cuco", nunha película gañadora de vários O car.

Gran Cinema
Terminator é un do filmes de
mái éxito de Schwarzenegger.

Dirixida por James Cameron
entra dentro das sagas dos homes cibernéticos explotada.como filón nos últimos anos polo
cine a·mericano. Cameron é o
director dÓ éxito comercial do
pasado ao "Abyss". O venres
19 de Abril no espácio Gran

(inema.

Etcétera
O programa que dirixe Luis Mariño é o único adicado á información cultural de actualidade
aL:tualmente na TVG . Despois
dun periodo longo de tempo no
que a sua emisión a média tarde
restrinxia a posibilidade de ollalo ao seu público natural, Elcé-

EXPOSICIONS
Federico Ribas
Exposición amolóxica dentro da
Série "Grandes Artistas GaJegos", na Sá de Exposicións da
Caixavigo de Vigo.

Pintura uruguaia
Promovida pola Dirección Xeral
de Cultura, mostra colectiva de
pintura uruguaia contemporánea
na Casa da Parra de Compostela.
Obras de Gladys Afamado, Ana
Tiscemia, Hugo Donga, Hugo
Alles, Gustavo Alamón, Ignacio
Iturria, Lacy Duarte, Martin
Mendiz.ábal, Roberto León e Miguel Angel Guerra.

Manuel Aramburo
Pinturas na Casa da Parra de
Santiago.

Miguel Mosquera Pinturas e grabado na..Yaleria
Trinta de Santiago.

LIBROS
zo do fotógrafo chino Chen
Bao Cheng e o británico Max
Vadukul.
-

Hedberto Quessada
Exposición de pinturas no
Museu Municipal de Ourense

50 anos de Ourense
Exposición fotográfica organizada polo Coléxio de Arquitectos de Ourense, dentro do programa comemorativo de 50 aniversário do colectivo.

Colectiva
de escultura

Exposición na Sala do Peirao
de Vigo aberta até o 20 de Mar-

Doma
Novo número da revista de poesía Dorna, orientado a homenaxear a tres poetas falescidps,
Xosé Maria Diaz Castro, Xosé
Conde e Manuel Lueiro Rey.
Ademais de traballos sobré estes
tres autores, nesta entreg<! inclúese un cademo de crítica literária. Os responsábeis da publicación preparan un número especial comemorativo sobre opapel da revista na última década.

Mátria da pálavra

Exposicón de doce escultores
galegas na Galería Altamira de
Pontevedra.

Xohán Viqueira
Símbolos e sinos de Viqueira na
Galería Sargadelos de Ferro!.

Xan G. Murás
Chen Bao Cheng
e Max Vadukul

"Polonia y Hungría: travesía incierta" é o título da segunda entrega da revi·sta "Cuadernos del
Este". Trátase dunha publicación especializada· editada polo
Centro de Estudos de Países do
Leste (CEPE), do De.partamenro de Economía Intern,acional e
Desenvolvemento da Facultarle
de Ciéncias Económicas e Empresariais da Univ.ersidade · Autónoma de Madrid.
Neste número inclúens·e
aportacións de' vários autores.
Entre outros, Piotr Kryczka,
Carmen González· Enríquez,
Bela Kádar, ou László Csaba.
Colabo-ran igualmente Manuel
Azcárate, editorialista do xornal
madrileño El País e Xúlio Ríos,
da Fundacióff Galiza de Estudos Intemacionais .. Ademais dedous textos sobre a evolución
na Unión Soviética, inclue tamén crítica de libros, e unha
cronoloxía básica sobre a evo1ución en Polónia e H·ungria.
A revista ten periodicidade
cuatrimestral, e o prézo da asinatura é de 2.000 pts. Centro de
Estudios de Países del Este.
Dprto. de Economía Internacional y Desarrollo. Fac. de Ciencias Econ. y Empresariales. Somosaguas. 28023 Madrid.

Exposición de fotografia baixo
o título Natureza é forma.
Aberta durante todo o mes de
Abril no Pub Joam Airas de
Compostela.

Antoloxia de poetas galego-lusófonos editada nos Cadernos
do Pavo das Innandades da Fala da Galiza Portugal. Escolma que inclue obras de Paz An- ·
drade, Carvallo Calero, Mariñas del Valle, Guerra da Cal,
José Luis Fontenla, Carlos
Durao, Gil Hemández Henrique Rabunhal e A. Cristovao
entre outros. Pódese pedir ao
Apartado 12 de (36080)Pontevedra ou ao 103 6 de
(4700)Braga.

ANUNCIOS DE BALDE
Vénde e Ford Orion . Novo, reví acto, 3 ano e médio (M4593-HZ), blanco. Infonnación
986-23 76 72. Chamar de 2,30 a
3,30 pm.

Oferécese diseñador gráfico .
Para pedir infonnación escribir
a: Maria Fonseca, Ecuador 40,
Baixo Dta. 36203-Vigo.

A Asociación Galega da Muller
ten desde comezos deste ano un
servício gratuito de asesoria
xuríqica para mulleres no seu
local de· Santiago (RLI;a do Villar, 23-2º), para atender contultas e infonnaciór;i sobre agresións, maos tratos, separacións,
tutela de fillos. Atendido pala.
avogada Isabel Castillo, está
aberto os Xoves (agás festivos)
de 7 a 9 da tarde. O teléfono da

AGM é o (986) 58 81 01.
Precí a e muller para traballo
· perigoso. E ca o salário. Frio
intenso. Longo meses de escuridade. Perigo constante. Retorno incerto. Interesados escreber ·
a XMPP. IESP Sada. Rua Braña s/n Sada (A .Coruña). Indicar nome, idade, enderezo, foto
recente e razóns pala que faria a
viaxe. Perguntar por Xaquin.

Francesa, licenciada en Filoloxia
Francesa e española dá clases de
francés. Rua do Home Santo,
l3-3Q ou tfno. (98l) 56 50 87 de
Santiago de Compostela.

Vendo piano Baldwin, 8 anos,
425.000 pta. Preguntar por
Chus nos telf.: (986) 84 29.40 85 57 29

UNTA
DE GALICIA

<lJlJ
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Existe un idioma contra os imperialismos lingüísticos, para
que c~da nación se comunique
facilmente en pé de igualdade·
coas demais, sen someterse á
línguas estranxeiras: o esperanto, o idioma máis simples
da terra. Clases gratis no Instituto Santo Tomé de Freixeiro
(Vigo). Yenres de 6 a 7. Tfno.:
(986) 23 16 40.

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 produción.
Abellas do.país. Varroa trata<;!a.
Colmea perfeición con cámara
de cria. 11.000 pta. Tfno.
(0,981) 899931.

WinMertens
Ensemble
Concerto no Centro Culfüral
Caixavigo organizado por Xuventudes Musicais o 13 de
Abril.

I Mostra de Teatro
Galego-Por~ugués
·• MC/COMPOSTELA
' Proximamente entrará na prensa
unha história que , en formató de
comic, dirixiu: elaborou e criou o
naso amigo e compañeiro ~nestas
páxinas, Gonzalo. Nós ti·v.emos a
oportunidade de c;illar o orixinal
- nas Crechas- mentres dabamos
boa conta dunhas xarras de cervexa.
E ainda que non pasmamos -porque xa estabamos pasmados cando
entramos no local-, gostounos. E
foi un pracer. Agora, conviña darlle
presa ao Vítor, porque segundo
co_nfesou o próprio autor, "non sei

cando sáirá, pasto que a partir de
aquí o mérito xa é cous.a do editor".
Xa traballan arreo os responsábeis
de Fol na preparación do núméro
. que sairá o vindeiro mes de maio. A
publicación que terá unha periodici7
dade bimensual, "am¡ue o noso ho- ·
rizonJe sexa mensuaI'' pretende encher xa o dixéramos, mais repetimos -un ••baliero existente no

campo do espectáculo e vai dirixida
ao coiectivo de músicos e projisio-na is dise mündo o~de contarán
cunha plataforma para espallarse.
É dicer, bandas, coaris, gruposfolk,

müsicos en xeral, amais dos diferentes espectáculos que conforman
iste mundo, poden contar cunhas
páxinas adicadas a istes profisio-nais". Por outra banda, Francisco
Vázquez engadiu que, "nestas, non
hai nada que cumpra ises requisitos, quero dicel-, con calidade, seriedade e respo1'4abUidade".
A primaveira, como cada ano, chegou no seu ponto, no momento xusto, en tránsito cara a un verán que se
pr~sume será dos máis quentes. Na
cidade respiránse aires novos, tamén. Ainda que algúns dos artesáns
locais repitan os seu~ estilos nos lugares de costume. No Rúa Nova,
por exemplo, hai cousas ''fresqui-

ñas, moi puntillistas, arboriño, froreciña, etc. Moi xuvenil e sinxela,
nembargante", en expresión dun.
cliente habitual do local. El é José
M. _Quiñoy. Mentres, no T.arasca a
misteriosa e ·xuvenil Liana chama a
atención cunhas fotografáis que ainda non sabemos moi ben se chega- rán ao Museo de Estocolmo· ou de
Estambul. Mais, non cabe dúbida,
nótase - parafraseando a frase do
crítico anterior~ fresquiño.
+

CONVOCATORIAS

A Federación de Asociacións
Culturais Galegas organizada a
I Mostra ,de Teatro Galega-Portugués afeizoado, que terá lugar
no Coléxio Calvo Sotelo de A ·
Coruña os días 5, 6, 7 e 12, 13 e
14 de Abril ás 20 h.

Escofa de
Dinámica Educativa
Organizadas polo Conc~ello de
J:ene, celebraranse en cinco se. sións de duas horas cada un ha,
·todos os martes entre o 9 de
Abril e o 7 de Maio.
'
Trataranse temas da función
da escala, problemáticas escolares, papel da família e contorno, transición á vida laboral, ...
Vai dirixida a todos os viciños·
interesados no tema, en especial aos colectivos que conforman a comunidade educativa e
á sociedade no seu conxuntó. A
matrícula pode realiz¡i.rse entre
o 20 de Marzo e o 3 de Abril na
Casa do Concello e na Casa de
Cultura de Fene. O curso celebrarase ·no Coléxio Público "'O
Ramo" de Barallobre.
+
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V Ceñame Domingo
Antonio de Andrade
A Asociación Cultural Domingo António de Andrade de Cee,
ven de convocar a sexta edición
do Certame de Poesía que leva
o seu nome, dacordo coas seguintes bases:
Poderán concorrer poetas de
calquer nacionalidade sempre
que usen o idioma galego nos
seus orixinais.
o xurado respeitará a grafiá
normativá empregada no seu labor polo autor ou autora.
O poema (ou poemas) terá liberdade de tema, rima e de métrica, pero cada texto apresentado non poderá pasar dos cen
versos.
Os orixinais remitiranse por
triplicado baixo plica, isto é, cos
dados do escritor/a en sobre fechado ad.Xunto, sinalando o nome, enderezo, idade e calquer
outro apontamnto de interese.
Deberán ser dirixidos aos enderezo da entidade que se relaciona: A.C. Domingo de Andrade Aptad . 62 - 15270 Cee (A
Con:ña). A data límite de admisión de poemas cairá no día
18 de Maio.
Outorgarase un único prémio
de 20.000 pe.setas e accésits no
caso de que polo xurado fose
considerado comenente. O fallo
do xurado darase a coñecer através dos meios de comunicación

no máximo dun mes lago da data sinalada e aó gañador notificaraselle de xeito persoal.
A decisión do xurado non admite apelación e o feíto de par-ticipar conleva a aceitación expresa destas bases.

II Certame
de Integración Escolar
A Asociación para a Integración do
Neno Disminuído é unha asociación
de ámbito galego formad\! por 'todas
aquelas persoas interesadas en conseguir a normalización do indivíduo
na comunida~ á que pertence. A
integración é o único camiño para
conseguir esa normalización:
A Integración EScolar empeza a
ser un feito que, ainda con moitos
atrancos, vaise abrindo camiño dentro do sistema educativo.
Con este Certame pretendemos
contriouir a estimular e difundir
ast..xperiéncias que se . desenvol~en ·
a cotío nalgunha das nasas aulas ..
l. O CeFtame ten como finalidade recoller as experiéncias que
contribuan á Integración Escolar de
nenas con necesidades educativas
especiais .
2. A dotación do prémio será de
200. OCXfpesetas.
·
3. Os trabállos poderán ser realizados individual ou colectivam.ente,
por persoas que teñan fei'to ou estexan a facer algunha experiéncia de
Integración no ámbito escolar, acollidos ou non aos plans oficiais. .
4. Os participantes d~berán enviar

a experiéncia por duplicado ao
apartado de Correos 1.465 da Coruña, adxuntando a documentación
seguinte:
a) En sobre pecho, dados persoais
do autor e certificación do centro
de que a experiéncia se rea.Íizou ou
está senda levada a cabo palas persoas que se relacionan nominalmente como autores da mesma.
No exterior do sobre deberá figurar o título da obra a concurso, sen ·
remite ou logotipo identificador do .
centro.aoque pertence.
b) Memória deséritivada experiéncia realizada explicitando: Obxectivos xerais e xustificación teórica da mesma. Descrición, da expe. riéncia. 'Documentación (fotografí. as, debuxos, áudio-visuais, murais ... ). Resultados obtidos e valoración dos mesmos.
·
c) Deberá ter unha extensión má- .
xima de 100 fólios e mínima de 50
fólios . ..
d) Apresentación ex'clüsivamentetraballos orixinais e inéditos.
5. O prazo de apresen.tación dos
traballos remata o dia 15 de Novembro de 1991. A concesión dos
pr~mios efectuarase no mes -Oe Decembto. O faJ.lo final comunicaráselle persoalmente aos interesados.

6. O xurado estará composto por
tres membros de AIND ou persoas
relevantes no campo da Integración
e un representante da Consellaria
de Traballo e Servizos Sociais.
7. AIND resérvase o direito de
publi.cación das · experiénCias.
seleccionadas ou non.

CONSELLERIA IJE,CULTURA EXUVENTUDE
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IDEAS

TRES EN RAIA

O CHEIRO
DA GUERRA
MANUEL RIVAS

.
M

oi perto das instalacións. da
Televisión de Galicia, en San
Marcos, hai unha granxa de
parcos. Cando se inaugurou o centro,
aló polo 86, algunhas pituitarias sensibles queixáronse dos efectos destas
outras emisións paralelas, fedorentas
interferencias que os técnicos en Telecomunicacións non conseguían neutralizar, pois lamentablemente tan alta
ciencia non ten remedio para as radiacións porcinas. Un dia, canso de escoitar os repetidos laios, Xosé Luís Barreiro preguntou se os malos cheiros
chegarían aos televisores dos fogares
galegas . A resposta do técnico foi negativa, polo que o asunto quedou momentaneamente zanxado.
No recento de máis dura climatoloxia do Sahara, un povo defende a sua identidade cóntra o anexionismo de Marrocos

Tres a~tomóbeis ~obriíán 3.000 quilómetros con 'apoi1ació~s
de part1culare~ de1ca os campamentos de Tinduf · _
·

Primeira participáción galega na
caravana de solidari-edade cos saharauis
• G.

LUCA DE TENA

Exódo de supervivéncia

Unha parte desta caravana levará por priOs campamentos dos refuxiádos da
meira vez a bandeira galega. Serán tres
RASO están en Tinduf, a parte de climatodos sesenta veículos que van· cobrer máis
loxia
máis dura do Sahara arxelino. Desde dous mil quilómetros de dese.rto que
que en 1975 se asinaran os Acordos de
separan Orán de Tinduf. A Asociación
Mádrid, e o Governo Español ignorara a
Galega de Amigos do Povo Saharahui é
promesa de recoñecer a independéncia
co-orgaizadora desta /1 Car-avana pola
Paz, con aportacións de particulares para · do pavo saharahui, perta de 200.000 refuxiados estableceron campamentos nesta
os ,refuxiados do Sahara.
marxé sul-occidental de Arxelia. Na sua
E unha operación de axuda e solidariedad~ na que as asociacións de todo o Es- · orixe, trátase dun éxodo de supervivéncia,
porque o governo de Rabat, recén aliado
tado . consiguen primeiro o transport~ rodo
de Madrid (o actual presidente da Xundado, por meio de compra ou doación.
ta fara protagonista destacado dos acorSon ambulancias, camións de recollida do
des con Marrocos e da declaración de
lixo, camións cisterna, todo-terreas ou tamateria reservada para toda a información
rismos. Trátase a seguir de cargalos con
co Sahara), emprendera con
relaciónada
todo o que pode ser de utilidade nos camtodas as armas a man o extermínio do popamentos do Sahara: produtos farmacéuvo saharaui. Desde aquela, a orgaización
ticos, ferramenta, alimentos, roupa, xoarmada da RASD, a Frente Polisaria,
guetes, obxectos domésticos etc. Derramantén unha durísima loita para facer redeiram~nte ,_a cada automóbil cómprelle
troceder ao invasor. O coñecemento do
unha tripulación compos1a por unha pareterritório, a entraga, o valor e a capacidalla de vontários dispostos a atravesar- a
de táctica dos comandos saharauis conpenínsula e o dese'rto do. Sahara co carforma unha lenda dentro do proceso' de ligamento.
A
entrega
final
en
Tinduf
inclue,
.. '-'('
beracioón dos paises de Africa. Coma
obviamente, o automóbil.
nun trasunto de David e Goliath, os caA campaña está aberta ás institucións
-mandos
do Polisario non só- violan canto
públicas e privadas. "Caberia esperar unqueren ·a famosa liña Maginot de Hassan,
ha aportación importante das institucións
o muro mellor artillado e provisto de alargalegas' -comenta Pio Moa, directivo ·da
mas electrónicas do mundo, senqn que
Asociación de Amigos do Povo
reunen en Tinduf unha coleción de armaSaharahui-, tendo en canta a preséncia
mento pesado, captúrado ao inimigo, tan
dos nasos barcos nos caladoiros sahaíiaampla como inferiores e rudimentárias
nos. Pero non é asi. Aqui as aportacións
son as suas forzas.
.
proceden ·oos particulares· e das cuot.as
E se na fronte de batalla a medida que
' dos socios, mentres as institucións pare- ·
o mundo lle está a esixir aos saharauis é
cen non queret'l saber nada da campaña,
. ou terian que, demostrar o contrário antes . enorme, tamén non é pequena nas wilayas -ou provincias campamentais dos refu- -Ltolol.l·.a 23. Por un sentido de anticipación,
xiados de Tinduf. O traballo, a. inventiva e
~~~'~• · n aproveitar as leccións de Namio sentido da solidariedade aguantan canto
,
b1 e
tar as bases dunha boa relación
. :!{"
ut
governo da Repúblfca Árabe Sa- · poderi a liña das necesidade. básicas. Viven no recanto máis duro do Sahara: -o
..
h
emocrática".
~,
. 1.
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máis desola_do e visitad.o polas tormentas
de area. Nesas c_ondicións ergueron un
sistema admirábel de saúde e educación
e produción e coríseguiron manter a cultura e integración ·dun povo que ainda non
coñeceu a independencia. Dacordo co regulamento das Nacións Unidas, o governo
de Felipe González segue a ser responsábel do proceso de descolonización do Sáhara. Pero o trasacordo de 1975 atinxiria
rnáis que o abandono do povo sahraui á
sua serte e levaría anos despois a expulsión da oficina da RASO en Madrid. No
entanto, as fábricas de armas españolas
fornecen á coroa de Marrocos o material
co que manter a ocupación d ex-colonia . . .
de Madrid.
De par do labor da Frente Polisaria no
campo de batalla está a incensante actividade diplomática do governo da RASO. ó
dereita á auto-determinación do povo saharau:, ten o recoñecemento da Asamblea
Xeral das Naélóns Unidas en 1960 e 1985
asi como o da Asamblea· de Xefes de Estado d Orgaización para a Unidade Africana (QUA); celebrada en Addis Abeba en
1983.
.
.
. As unidades galegas na /1 Caravana pota Paz chegarán . Tinduf cando se cum- ·
.pran quince anos de .guerra. Este ano pode ser o do esperado referendo baixo control da ONU, que se celebraría en Outu bro. Ainda que:o governo de Marro.ces fi.xo
todo o que estaba na sua man por corromper e dobregar a vontade dos saha:.
rauis que ficaron babeo ocupación, todo indica que a opción da indepéndéncia será
gañadora. Esta é a única razóh de que o
governo de Has.san 11 pospoña desde
1988 a celebración da consulta.
A organización galega da /1 Caravana
pala Pª7, ten o seu local na rúa Garcia
f3arbón 30, segundo esquerdá, e o teléfo-:no é 228228.
+

Unha das causas desta guerra é que
tampouco cheirou. lmaxes houbo, anque menos das prometidas no "show"
inicial, e ruído muito. Unha das creacións televisivas máis innovadoras e
logradas foron as caretas bélicas, con
fundido de imaxes moi lucidas e uns
fondos musicais que daba xenio oilos.
Pero de cheiros, nada, nin un peído de
sarxento de Montana.
Creo que as gu~rras deben ~heirar,
e moito. Deben cheirar alomenos coma o vertedeiro de Bens desde as
chabolas de Pena Moa. ¿Ou un pouquiño máis? As flatulencias dos avións
de combate, o ronsel de queima e estropicio que deixan as bombas, as alcantarillas a ceo aberto, as ratas privadas de teito, as cisternas sen auga ...
E logo os mortos. Eses miles de
martas que non vimos pero que disque
hai, maiormente ciscados polo deserto,
seguramente cheiran que feden. Poño
o televisor, pero en van. Non capto o
cheira da morte. Adiviño o é\rrecendo a
fresca colonia de Jesús Hermida, da
señorita correspondente, do noso presidente Bush, radiante na porta da Casa Branca. ¡Ah, ese perfume da nova
+
orde!

VoLVER AO REGO

O

Consello do Poder Xudicial ven
de solicitar aos cidadáns que ·
envíen os seus recursos por méd ios privados de transporte urxente,
posta que o uso do servício de Correos
dá lugar a frecuentes retr~sos, coa subsegui nte chegada das alegacións tora
dé prazo.
Vamos ser claros e breves. Que o
servício de Correós funcione pior que
f')únca é un escandalo. E funciona tan
mal porque moitos dos seus directivos
sano ao mesmo tempo de compañías
privadas de transporte urxente por eles
fundad.as. Eses directivos votan ao Partido Popular ou ao PSOE que tanto ten
e van por aí decindo que hai que ser
: modernos e que compre recoñecer que
a empresa privada funciona mellor.
+

