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A hipocresia social pretende esconder os bairros marxinais que medran ·nas cidades galegas

Valados contra a pobreza
Os ghettos que están a -p-roliferar nas nosas cidades convértehse en verdadeiros indicadores sociais. Pero os
ricos non queren ver a miséria e construen barreiras para afastala da vista. O valado da Caeira en Poio é un
· ·
dos exemplos máis recentes.

ANXO IGLÉSIAS

------------------G~liza poderia
As novas
albergar tres
fac.uldades
de Químicas
e duas de
·eioloxia·

. normas de
planearriento,
cheque en
blanco para o
caciquismo

"

Marta Harnecker:
'A esquerda
necesita un
proxecto nacional e
democrático'

Galiza poderia albergar a partir
As novas normas de planea- · Estivo na VIII Semana Galega de
Fi!osofia, co seu currículo cargado próximo ano a tres facultades
mento urbanístico da Xunta lexido de traballos e libros e unha vide químicas, ·unha en cada unitiman o caos da construcción no
sión informativa e analítica de
versidade, e duas de Biolóxicas,
rural e _nas áreas de influéncia
grande calado sobre ·a 'realidade
a carreira precisamente que prodas ·gra.ndes cidades, e consolilatinoamericana. Na entrevista
duce máis parados, en Santiago
dan o sistema ªrbitrário de conque
concedeu a A Nosa Terra
e Coruña, de prosperar a procesións de licérícias nos conceesta afondou na sua visión da
posta dos presidentes dos Conllos sen plan xeral de ordeación,
esquerda en Latinoamérica e de
sellos Económicos e Sociais das . trasladandodirectamente a resc .uba en particular, onde reside
tres universidades . En contra
ponsabilidadé das actuacións
desde
hai 17 anos, pouco desmanifestáronse as Xuntas de
urbanísticas ao sistema caciquil.
pois da caida de Salvador AllenGoverno de Santiago e Vigo . 9
7
de.
·
12-13

------------------Coalición
Galega
expulsará
a Pablo Padin
ea Rueda
Crespo
O Comité Local de Coalición
Galega de Vigo monstrou a sua
disconformidade coa actual liña
política coaga pedindo a convocatória dun congreso extraordinário e a demisión imediata do
Presidente e do Secretário Xe~
ral. Miilitantes non afins ás teses
de Padín e Rueda Crespo maní. festáronlle a ANT que si apresentarán candidatura en Vigo e
que estes dous dirixentes serán
5
expulsados.
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~ Combaten o chabolismo escondénd.oo

Os gflettos xa nen sequer teñen nome
ALFONSO EIRÉ - FRANCISCO CARBALLO

A progresiva pauper_ización dunha parte da sociedade fai que nas cidades galegas nazan auténticas vi/as da
pobreza, bairros niarxinais nos. que se ven abrigados a viver aqueles que nen sequer teñen o paro. Pero esta
visión non gosta polo que se pretende afastalos á periféria ou poñerlles valados que·os escondan no que se
poderia consjderar como hipocresia social.

A PAUPERIZACIÓN
DA SOCIEDADE

O temor á perda do status soda! é un dos factores de ansiedade
da sociedade actual. Unha soeiedade que, mália a que os ,
yuppies comezan a desaparecer, segue a cifrar no económico a
principal base do seu status e que pretende aparentar riqueza
tanto se a posue como se non.
Os indicadores de ameaza de empobrecimento da sociedade
galega abundan e os contraindicadores non sobran. O primeiro
indicador desta ameaza é o paro.

Adestrución de pastos de ·traballo na indústria c;iesde 1980 e o
desmantelamento da economía familiar agrária aparecen como os
dous pontos máis crueis desta ameaza. De feito, desde 1985 o paro ·
medrou na Galiza máis que a média estatal e segue alto despois de
1988, superanpo os 150 mil desempregados. Os plans para sacar
do agro a 250 labregos deixan impertubábeis aos governos de
Madrid e da Xunta. Agora xa nen sequer poden agachar a solución
cínica de mandalos á emigración. Non teñen a onde ir.
No contexto_programático do PP e do PSOE non hai unha saída
parQ. a economia familiar agrária, nen para unha
industrialización racional e autocentrada. Pero si hai hai ·
solución neutras coordenadas non submisas ás condicións
discriminatórias dos partidos estatais executores das directrices
da CEE, pero un país como Galiza, humillado na sua
autoestima, non reacciona suficientemente _ante este problema
crucial. O hábito de dependéncia imponlfe agardar de tora a
· solución e, de tora, non lle vai vir.
·
O que pode chegar é unha cuota de imigrantes do ·sul que, con ·
todos os direitos, esixen do Norte unha participación na riqueza
Hxploliada aos sureños e, ainda que nós non sexamos do Norte
non podemos despachar o asunto con un '.'non son daqui'', comQ ·
certas autoridades.
Hai outra banda da povoación, unha espécie de nova clase
social, cuxo número aumenta galloupanterriente, que nen sequer
chega ao status de parados. Son os marxinados, os pobres que
nen sequer teñen seguro de desemprego, nen un piso onde
acollerse ~ que se amorean en chabolas nas aforas das cidades.

~les . son un dos indicadores saciáis, por. iso tratan de achantalos,
de que non se vexan, arroxándoos á diáspora ou cónstrúiñdo
valos . .Moléstalles ollar a misé(.ia e máis se é á porta da sua casa.
Os contraindicadores son fráxeis. A baixa de natalidade, tal que
case non equilibra os nacidos cos falecidos, permite agardar
unha baixa de parados, pero tamén unha baixa ria produtividade
e un e_
nvellecimento povoacional que dificulte a reacción do país.
Ternos no último ano un crecimento do PNB relativamente
interesante e na média do Estado. Pero este medre, sen unha
agricultura satisfatória, sen unha indústria en crecimento, é tan
·
conxuntural que non pode satisfacer.
Todo indica a urxéncia de alternativas novas que mobilicerí e que
sirvan para frear o desespero e a a~siedade social.

AROSAmBA

Vista do bairro do Gorxal en Vigo. ·

AROSA TE1lllA

NESTA SEMANA
Primeiramente ·
foron as Wichitas, lago as Katangas ~ Coreas, agora tan
sequer teñen
un nome especial esas baitradas nas que· se
asentan empuxadas pola necesidade aquelas familias que
non dan acedido a algo tan
elemental como
é unha vivenda
digna: son as
chabolas sen
máis, asi de
simples e asi
de cru.
A estratificación
social aumentou pola sua
parte inferior ;
aos obreiros
hai que sumarlle os parados e
aos parados os marxinados . Pero a sociedade non quer contemplar esta proba acusatória do
seu mal estado, cáusalle arrepio.
A solución que escolle é a de
acochar o problema, sacarllo da
vista aos púdicos cidadáns para
que non os moleste.
Duas foron as solucións tomadas,
algunhas veces conxuntamente :
apartalos do casco das cidades e
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do cemitério de San Amaro, en
plena rota turística que enlaza a
parte antiga da _cidade e o Castel o de San Antón e xardin de
Méndez Núñez coa Torre de
Hércules.
Esta medida se~viu para que a
maioria dos visitantes non podan
contemplar esa verdadeira vergoña social, pero é máis, unha
gran parte dos coruñeses tampouco teñen coñecimento desta
rua da miséria.
Máis de tres décadas foron insuficientes para paliar o problema e, ademais do muro, o único
que lograron os seus habitantes
foi que un camión cisterna os
abasteza diariamente dl3 água,
porque nen .se.quer água corrente teñen.

PEPE CARREIRO

construir balados que impidan a
sua visión, na idea de que o que
non é evidente, non existe.
Nos tempos do franquismo esta
política levouse a cabo eficazmente en Madrid , pero tamén
na Coruña.
Nesta cidade construiuse unha
auténtica muralla para impedir
que se contemplasen as chabolas dos Arcóns , situadas perta

AGORA OS
-POVOADOS DE
CHABOLAS NEN
SEQUER TEÑEN
NOME.
A SOCIEDAD-E NON
QUER ·
CONTEMPLAR
A PROBA
- ACUSATORIA DO
SEU ESTADO.

dia realizar proxectos · urbanísticos como o de "El ·Corte Inglés"
construído na parcela que ocupaban as chabolas: a de A CuO actual alcalde coruñés seguiu
beta. Terreo que foi permutado
coa política de traspasar ao munpolo que ocupan actualmente as
do do descoñecido ao chabolis- · casoúpas na cima das penedas.
mo, sacándoas da cidade e con:.
gregándoas nunha auténtica reserva, como índios do século XIX,
que construiu nas aforas e alá cara o mar; a onde non chegan os
visitantes nen os cidadáns d~ primeira, en Penamoa.

Trasp·a salos ao mund9
do descoñecido

3·

As forzas opositoras d_a Coruña
denunciaron a política de hipocresía social de Francisco Váz- .
quez uníndoa ao feíto especula··
tivo.
En Lugo os deserdados da fortuna Joron para ao Carqueixo. A
ubicación do seu povoado non
era casual, estaba lonxe da cidade e perta o vertedeiro de lixo
que era, como acorre na maioria
das ocasións; a sua principal
tente de ·sustento.
·As queixas dós viciños de Castelo non se fixeron agardar. Primeiramente foron as acusacións
de que se traficaba con droga,
para máis tarde denunciar taRién qu"e os drog_adictos ian ·
chutarse ás suas fincas e que
os rapaces encontraban xiringas
esparexidas polos prados e camiños. A asociación de viciños
tomou de seu a reivindicación
contra o povoado, denunciando
tamén o aumento da povoación
e que foran parar a-Lugo ''todas
· as famílias que non queren
neutro lado".

Oeste xeito, ao tempo que ade· centaba a faciana da cidade, po-

Polémica construción en Poio

Un valado separa
a zona residencial da Caeira
das chabolas
"A ostentación e a miséria non
poden conviver'', asi definia un
viciño de Poio o conflito desatado pola construción dun valado
que peche a urbanización da
Caeira, "zona residencial da flor
e tona da sociedade pontevedresa", das chabolas dq Vao.
Pero a principal polémica non
está desatada por este intento
de afastar aos chabolistas, senón porque os viciños do lugar
do Bao consideran que a construción do valado se realiza en
terreas comunais, invadindo un
camiño e cortando unha ·saída á'
estrada de Vilagarcia. ,¡Estase a
tratar as! como urbanístico un
problema da .hipocresia social",
denúncian as poucas voces discordantes.
Os viciños do Vao, que levan
pechados no concello de Poio
desde o 14 de Marzo, afirman
por boca da Secretária. da
AA . VV. Maria Ramírez, que "a
nós non nos importa que pechen, pero que o fagan polos
seus terreas". Eles foron os primeiros -que denunciaron que as
chabolas da Caeira son o centro
de dis"tribución de droga da cidade de Pontevedra, reclamando, en máis dunha ocasión, a
demolición destas vivendas.
Aos chabolistas ta:.mpouco parece preocuparlles a construción
do valado. Un dos xefes xitanos
do povoado era claro cando nos
manifeslaba que a eles o muro
non lles molestaba en absoluto
"porque nós .ternos o paso libre,
pod~mos subir e baixar cos coches sen que ninguén nos moleste". Para el "os xitanos somos .

unha disculpa, o que pretend~n
é coller máis terreo para faceren
uns aparcamentos".
Pala sua banda os viciños da
urbanización negan que haxa
racismo ou calquer clase de hipocresia social. "Pechamos como se pecha calquer finca no
rural ou chalé e ninguén se estraña. Ternos todo o direito a faceto" . Recoñecen tamén que
"se queremos ter xardins ternos
que pechar pois os xitanos entraban coas suas bicicletas e
desfacíannos todos . Non é un
problema de racismo é un problema de convivéncia social".
Cada un dos viciños da urbanización realizou unha aportación
de 50 mil pesetas para construir

A OSTENTACION
NON PODE
CONVIVER COA
MISERIA, A ZONA
RESIDENCIAL COAS ·
CHABOLAS, .
CONVERTENDO UN
PROBLEMA DE
HIP_OCREStA
SOCIAL NU
PROBLEMA
UHBANÍSTICO

este valado aramiado de máis
de 3 metros de alto, ainda que
houbo alguns que se negaron
por consideralo un "acto de hipocresía", pero a maior parte
prefire non dar a cara para non
enfrentarse cos conviciños.
Os pechados no concello afirman que, ademais da aportación viciñal , houbo unha aportación dunha institución, pero non
sabén de cal se trata nen o poden demostrar.

Un conflito de anos

~

O conflito entre os viciños do
Vao e a urbanización da Caeira
ven xa desde hai anos. Asi en
1972 os habitantes do lugar denunciaron a consfrución dun
transformador de Fenosa. en terreas públicos. Agota este
transformador queda ainda por
dentro do valo.
Os viciños pechados demandan
do alcalde Armando Couselo os
documentos .pertinentes para poder coñecer que zonas son de titularidade pública e de titularid~
de priv?-da, pero afirman que
"ainda que pasa unha e outra
vez e nos dá os bons dias, retrasa todo o que pod~ esta -medida". Non· hai que esquecer que
estamos en época·eleitoral e que
Carme Esperón, unha das petsoas que encabezan a protesta
vioiñal, vai apresentar unha candidatura independente ao _q edar
excluída das listas do PP.
Outro apartadq da polémica é o
do alcantarillado, pois os viciños
de Vao ~firman que deste xeito
terá que verter directamente á ria

.

. Os viciños levan pechados no concello desde.o 14 de Marzo

.-

e non á depuradora cor:no estaba
previsto antes de facer o valado.
Onde' semella haber unanimidade . entre uns e outros e no rechazo ao povóado xitano.

•ANXO IGL~SIAS

relacionámonos con eles; imóslle
aos enterros e eles veñen aos
nos os... non hai nengun prot>lema de convivéncia".

Pero o certo é que os terreas
colindantes co povoado non hai
quen os queira comprar. Agora
Un viclño que estaba a traballar
Ceferino Nogueira pretende fa- .
nun mvrteiro afirma que "andan
cer unha gran urbanización de
para arriba e para abaixo e fan
da finca untia estrada", pero ta- · luxo na finca da Granxa que está pegada ao povoado, afirmanmén recoñecia -que "se non se
meten con eles, eles non se · do, segundo os viciños, que
cando se construa "os xitanos
meten con ninguén, airJda que,
iránse daqui".
ás veces, hai _que cortalos para
que non fagan averías".
Cando rematamos a nasa
Os xitanos , pola sua banda , entrevista cos chabolistas e nos
dispofiiamos a coller o aütomócompraron máis terreas e edifibil atopámoaos coa Garda Civil
caron máis casoupas, pasando
que o estaba fich_ando concienxa das 50 fam ílias as que están
zudamente. Posibelmente hoxe
instaladas neste lugar.
xa estaria na lista de drogadicto-traficantes ·polo mero feitó de
Un dos patriarcas da··c1an xitano
falar un anaco cos viciños do
comentábanos que,. "nós somos
uns viciños máis, irnos á cantina,
•
povoado da Caeira.

4
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.ESTAS .ZONAS,
NAS QUE SE
MISTURA
A MARXINALIDADE
COA INDIXENCIA,
TENEN EN-COMUN
A -RECLAMACIÓN
DE MELLORES
CONDl_CINS
DE VIDA

O povoado de Nazaret non supuxo un paso adiante na integración pois -non desapareceron
as condicións de pobreza, ainda
que ·non mellorou a calidade de .
vid¡:¡ dos chabolistas ao propor:
cionarlles casas adecuadas.

Reclamando' dignidade
Estas zonas, onde se xunta a
marxihalidade coa indixéncia, teñen en comun a reclamación de
mellóres condicións de vida e o
rexeitamento de parte da povoa- .
ción dos bairros limítrofes.
Este é o caso do Gorxal, en Vi. go, onde os vicir.os realizaron
·diversas protestas reclamando
. unhas vivendas dignas, sobretodo o ac.e so a pisos en Coia,
chegando a realizar, alguns deles, folgas de fame como xeito
de _presión.
Os viciños do Meixueiro, pola sua
banda, reclamaron a desaparición
deste povoado, aducindo que é o
principal ponto de tráfico de droga
de Vigo, facendo tamén barreiras
para separar as zonas.
En Compostela o concello afirma
que acabou co chabolismo e que .
só existe unha chabola ao desaparecer oficialmente as instal·a- ·
das no Monte de Conxo e na Almáciga proporcionándolles vi- .
vendas dignas.
A versión oficial basase en dous
aspectos.: o primeiro que xa non
hai chabolas no centro de Compostela; o ·segundo é que, segundo o concello, os chabolistas
·existentes non son de Campos-·
tela, ~enón extranxeiros que se
viñeron asentar a esta cidade.
Porque existir ainda existen hoxe cásoupas en Santiago, ainda
que agora estexan asentadas en
bairros periféricos como o de
Conxo, Choupana ou Santa Isabel e sexan de xitanos porlvgueses. Este feito de seren xitanos
e extranxeiros foi usado non só

'CANDO NON
TIÑAMOS NADA NON
TINAMOSQUE
RESPEITAR E
TAMPOUCO NOS
RESPEITABAN'

en diversas cidades para proce- · verdadeira campa~a para expulsar a várias fam ílias da vil a.
der contra o chabolismo senón
nalgunhas vilas como Chantada
na que ·hai dous anos algunhas
Pero a marxinación non remata
forzas vivas emprende-ron unha
coa construción de vivencias. No

Polígono do Vite compostelán
construiron 40 vivendas para os
chabolistas pero agora viven nelas 58 famílias que reclaman novas vivendas e que estexan en

Unha proposta·de E~- pussel -

Estados·endevedados e
· nacións.negadas
da análise recaiu no pensador
Desde 1981 , 50 estados atópanse carrgados de débedas e- Enrique Dussel.
incapaces dos inve·s timentos
que produ_
zan rendimentos para
Este filósofo desandou a sua
alimentar a crecente, demograprópria vida para recoller as alfía: América Latina, Africa, me- ~ ternativas que tres -grandes conos líbia e Alxéira, e no Orienrrentes brindan á solución da
te, Filipinas e Vietnam. Aparte
pobreza. O liberalismo máis
deste grupo de grandes estaprogresista deixou paso á acdos endebedados, hai outros· tual crise. Os cristjáns están no
en situación de extrema tniséria 'olio do furacán e elaboraron unha teoloxia de liberación. Son
como Bangla Desh. Asi, 1/5 da
povoación mundiar vese aboca: . parte do movimento das masas
da cada dia á maior pobreza; · empobrecidas que pasan á acanda pola metade 6 número de- ción. Os marxistas? Dussel tivehabitantes deses territórios que
ra que fuxir a unlla de cabalo da
viven na pobreza.
Arxentina da Ditadura. Exiliouse
en México onde atopou uns uniPero ·o número de pobres auversitários que interrogaban o
menta tamén neutras . áreas:
marxismo, asi que se viu na
dentro do mundo rico, nos paíabriga de desenterrar a Marx.
ses do socialismo real e nos
mesmos estados do petróleo,· Froito dun longo labor, Dussel
agora devastados pola guerra
redactou a sua leitura de C.
do Golfo Pérsico.
·
Marx. Tres valiosas obras xa
publicadas e unha cuarta en
Estados endebedados. Nacións
negadás. ·En todos os grandes
espázos xeopolíticos h~i povos
con vontade de .seu que carecen de formas políticas adecuaDussEL PENSA
das para sobreviver. Algunhas
destas nacións están na extreQUE GRAN PARTE
ma opre$ión. Timor ante todo:
esquecida e lonxana. ·Agora os
DO PENSAMENTO
"kurdos", repartidos en vários
DE MARX ESTA
estados, entados maltratados e
conxunturalmente levados á ex INÉDITO. QUE OS
trema m!séria no Iraq.
·
Pobres, ·pavos oprimidos, nacións negadas, un cadro tenebroso. Un grande muro sepáraos do benestar, panos na enfer- ·
midade e na desolación. Da realidade cru.a qu.e apresentamos, falouse na "Semana de
Filosofia de Pontevedra". Direc- tamente estivo América Latina
no centro ·do programa. Pero. os.
poñentes miraban o mundo da
pobreza e os que con eles
comparten a opresión. O eixo

SEUS ESTUDOS _
.SOBRE OS
POBRES, OS
POVOS EAS
&NACIONS SON MAIS
INTERESANTES
QUE A ATENCIÓN
.PRESTADA AS
CLASES SOCIAIS

mellares condicións.
Estas vivendas estaban antes no
extrarrádio cidadán e non
f!10/estaban pero, agora , coa
construción do Auditório de Galiza xa están, por asi dicilo, metidas na .zona nobre cidadá polo
que o concello está moi interesado en darlles outro pauso até
máis afora.

Deixar de ser Wichitas

preparación. Nese estúdo descobriu como Marx só entregou
ao prelo unha parte mínima dos
seus proxectos. E naobra publicada, concretamente na parte
do Kapital posteriormente publicada hai tales manipulacións
do seu pensamento, que obriga
a unha releitura global.
Dussel pensa que gran parte
do pensamento de Marx está
inédito. Que os seus estúdos
sobre os pobres, os povos e as
nacións son máis interesantes
que a atención prestada ás clases sociais . Marx é necesário
para unha filosofia da liberación. E desta filosofía hai que
partir para unha política liberadora. Dussel está entregado a
esta elaboración. O horizonte
dunha plena individualidade
nunha plena comunidade serve
para enxuiciar todos os sistemas, ·é un horizonte ético, non
é un sistema a estabelecer.
Non parte Dussel somente da
leitura de Marx completo, ou
sexa até 1880; parte da realidade social de América Latina,
onde os pobres, os povos e naeións ind(xenas se organizan
para outras alternativas. Colaborar a deseñar esas alternati- ·
vas desde Marx, desde as co.munidades de liberación, desde
as masas empobrecidas, $ a
grande necesidade actual. E o
reto ao mundo e cantos sinte n respeito, solidariedade e
esperanza nos seres humanos.

a:

O empobrecimento é unha
ameaza progresiva para as povoacións, par_a os povos asoballados, para as nacións negadas; pero hai signos de enfrentamento co muro da división e
para unha soc;iedade diferente.
Dussel deixou en Pontevedra
unha bandeira de estarzo cara
+
outras alternativas.

A marxinación non remata coa
aonstrución de vivencias. Estes
bairros de casas sociais convértense, na maioria das ocasións,
en bairros marxinais pois parte
dos seus habitantes vense abocados á delincuéncia como maneira de sobreviver co conseguinte rechazo social e táboa rasa para todos os seus habitantes.
Un destes bairros característicos
e malditos é o da Virxe de Covadonga en Ourense, coñecido popularmente como Wichita, cando
foi construído era ainda unha parróquia lonxana, pero hoxe queda en plena cidade das Burgas.
Os pisos custan neste bairro o
50 por cento que noutro das
mesmas características da cidade, todo pola sua má fama que
os viciños están tentando que
desapareza.
Para Esperanza Martínez, que
ocupou o cargo de alcaldesa de
bairro hai 14 anos e agora preside a AA.VV. "agora xa son pou cos os ourensáns que nos chaman Wichita, este nome acabouse. Axente foise dando conta de
qu~ non era asi".
Recoñece que "Houbo un tempo
en que estivemos deixados da
man de Deus,. pero agora o bairro mudou totalmente. Nestes
momentos non podemos pedir
máis, só necesitamos un miniambulatório que, penso, xa está concedido. Ternos un coléxio
bon e a Asociación ten un ximnásio., cunha equipa de loita grecorromana, dtias equipas de fútbol
de rapaces e un de· nenas, e tamén bar e salas para dar numerosos cursos".
· "Ternos parques xardins· fontes"
segue a dicer, ''todo en moi bon
· estado, todo moi respei¡;¡do", pa:.
ra concluir que "cando non. tes
nada non tes que respeitar nen
te respeitan".
•

·GALIZA E M NDO
• Disensións.no PSOE e no PP pala sua política de fichaxe$ eleitora1s (Páx. 6) • Campaña pala normaHzación
na Estrada (Páx. 6) • Mobilrz~cións sindicais (Páx. 11 )• Divisións en CiU (Páx. 14) ·
•A epopeia da n,ación kurda (Pá~. 1.5)
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CRISE NA DIREITA GALEGUl_
STA

O ~ector oficial afirma que si .apresentarán candidatur_
a en Vigo
e que expulsarán a Padin e Rueda Crespo

Sectores de Vigo .e Ourense cuestionan.
a actual li~a política de Coalición Galega
Anic.eto Núñez afirma que " ·a
· Padin, que estivo sempre perta
do PP traicionouno o subcons.ciente e, como e tan listo en política, seguro que anda a buscar
algun acomodo".

•A. EIRÉ

O Comité Local de
Coalición Galega de Vigo
monstrou a sua
disconformidade coa
actual liña política coaga
pedindo a convocatória
dun congreso
extraordinário e a demisión
imediata do Presidente e
do Secretário Xeral,
Sánchez Castiñeiras e
Aniceto Núñez, aos que
cs:iticaron por levaren o
partido "á sua
desaparición" eliminando
"a posibilidade dun futuro
nacionalista próprio".
Pablo Padín e Rueda
Crespo afirmaron que non
apresentarán lista eleitoral
en Vigo "porque
resistímonos a tirarlle
votos ao Partido Popular"
ao que consideraron como
a única opción válida no
centro direita galega para
enfrentarse ao PSOE. Pala
contra, militantes non afins
ás teses de Padín e Rueda
Crespo manifestáronlle a A
NOSA TERRA que si
apresentarán candidatura
en Vigo e que estes dous
dirixentes serán
expulsados.
O pacto asinado en Ourense entre Vitorino Núñez, en representación de Coalición Nacionalista
Galega e Xosé Ramón Caso, polo Centro Democráctico e Social,
para concorreren conxuntamente
aos comícios locais sob a denominación de "Converxéncia Centrista e CDS", na província de
Ot.Jrense, veu agravar a crise
perenne que sofre Coalición Galega.
O Comité Local de Ourense denunciou a falta de lexitimidade
de Vitorino Núñez para asinar
este pacto, ' pedindo un congreso
extraordinário por considerar que
a liña que marca a dirección actual vai en contra das resolu. cións do último congreso no que
quedou ~spec;:ificada a negativa
a pactar con forzas de ámbito
estatal.
Se a dirección se negase · a esta
convocatória pedirian a sua demisiófl. Demisión imediata que
xa o Comité Local de Vigo acordou solicitar polos mesmos motivos, asi como tamén a convocatória dun congreso extraordinário, aducindo idénticas razóns
que os militantes ourensáns.
Coinciden asi nas críticas duas

ü ex Conselleiro de Sanidade,
famoso por empregar de asesora
á sua próprja filla, afirma, pala
súa banda, que CG "xa nen sequer existe; quen manda é Vitori- no, pero hai un espácio no centro
nacionalista ao que non irnos. renunciar. ·Recuperarémolo ainda
que sexa facendo outro partido".

ANXO l.GLESIAS

- Rolda de prensa do Comité lócal de Coalicfón Galega

Pala sua banda Sánchez Castiñeiras nega esta desaparición
''.afirmando que nas próximas
eleicións vaise- deixar sentir a
sua preséncia", confirmando que
a operación da CNG vai adiante
e que; · conforme ao previsto, logo ·dos comícios van d~sapare
cer tanto CG como CdG.

liñas dentro do partido coaga
Na rolda de prensa realizada o
Martes dia 9 de Abril deron a coque, ?inda que poda parecelo,
teñen moi pouco en comun: os
ñ ece r tamén que CG non se
apresentará ás eleicións en Vigo de Ourense propícian todo alonxamento co pp e a sua discorpois, afirmaron, "resistímonos a
dáncia ven sobretodo pala enerestarlTe votos ao Partido PopuEn canto ao pacto en Ourense
mistad e. con Vitorino Núñez ,
lar", ao que consideraron como a
Castiñeiras ·calificouno como
mentres que os militantes vigue"única alternativa válida· de cen- · "pontual, para uns determinados
ses disidentes son o sector metro direita ao socialismo".
concellos", ainda que admitiu nos galegui~ta auspiciando un
que convidaran ao CDS en toda
entendimento con Manuel Fraga.
Aniceto Núñez desmintio a Pablo
Galiza a sumarse a CNG "pero o
lsto non i;:¡uer dicer que nestes
Padín afirmando que xá teñen
pacto non foi posíbel ao pretenmomentos a situación de Coaliconfecionada a lista viguesa que
der aparecer coas suas siglas".
ción Galega non sexa máis que
encabezará Emílio García Bonhome. Segundo o sector vigués
delicada, cuns alcaldes en desAniceto Núñ-ez , rendondaria na
próximo a Aniceto Núñez o qüe
bandada, a imposibilidade de
mesma opinión
afirmar que reconquerir candidatos con garan- . fixeron Pablo Padín e Rueda
xeitaron o pacto co CDS en toda
tias nas principais cidades, unha
Crespo é contraatacar en vista
Galiza, ato tempo que sosten que
liña política difusa, aparentemenda sua próxima expulsión e trase están a manter os mandatos
te supedidata a Vitorino Núñez,
tar de buscar acomodo do PP,
congresuais pois CdG conccorre
que a milítáncia non entende e
pedindo o voto para este partido.
aos comícios en solitário.
alguns dos seus dirixentes busO Comité Executivo de CG acor.cando acomodo neutras forma- . dqra a pasada semana abrirlle
Segundo pudo saber A NOSA
expediente disciplinário a Rueda
cións . O balbordo de siglas coas
TERRA dunha fonte coaga, a dique se van apresentar aos próxiCrespo, polos intentos de pactar
rección do partido non só tiña
candidaturas co PP. O Presidenmos comícios, sen que se realipleno coñecimento do pacto de .
ce un verdadeiro lanzamento da
te provincial coaga rexeitou esVitorino co CDS; senón que lle
Coalición Nacionalista Galega,
tas acusacións pero recoñeceu
deror: a sua aprobación.
agrava a situación cara un futuro
que -tentarp. facer candidaturas
independentes pois ''teño o obritan incerto como a própria idíoO feito de non asisir á sinatura
sincrásia que pode ter este partigación de buscarlle a saída a al- . non foi que estivesén en desado.
guns militantes".
corde con ela senón que por estratéxia preferiron delegar en
Ainda que Aniceto Núñez consiPablo Padín négalle validez a
CdG, para non molestar a alguns
dere que "s 40 candidaturas que
este Comité Executivo "por. non
militantes. formamos en Lugo e 20 en Ponser convocado con forma", algo
tevedra, sen recoJler a cabreaque negan os dirixentes de CG,
Tanto Vitorino Núñez como os
dos doutros partidos que se ofe- ·_ quen afirman que "ao vernos na
coagas consideran que o pacto
receron, demostra o seu bo estaabriga de adiantalo, avisamos
co CDS vai servirlles para, des. do de saude".
por teléfono, e Padín non quixo
pois das eleiciór:is, ·incorpo_q~tren
asistir".
a ·-astes alcaldes e concelleiros a
Non restarlle votos
CNG e quedarse, deste xeito,
Afirman que Padín veu signifi- · con todo o centro na Galiza.
aoPP
cando neste organismo a necesidade de pactar _na província de
Os dirixentes vigueses Pablo PaPero o sector máis galeguista de
Pontevedra co PP, "pero as suas
d í n, vicepresidente de CG e
CG teme que Núñei o que esteteses só tiveron tres votos no
Rueda Crespo, Presidente Proxa é esfarelando totalmente á
vincial e membro do Comité Exe- _Comité, frente a 19" e que se alCG "deixando ao centro galego quedou claro no congreso "foi
cutivo, foron moi duros ao califiguista sen capacic:f.ade de recucar o comportamento dos máxi- · que non se podia pactar có Partiperación, totalmente queimado,
do Popular".
mos re~ponsábeis coagas, S?npara entregarse· a descansar nos
chez Castiñeiras e Aniceto Núbrazos de Fraga, á espreita de
Acusan tamén a Padín de "tentar
ñez aos que acusaron de "estasucedelo. Toda a sua política sedinamitar o partido desde dentro
_ren bastarc,1eando o partido", de
mella ir dirixida a criarnos divi- .
para o que se foi of~recer a Gui. non convocaren os órgao$ de disións internas; segu·imos senda,
rección · e de "abandonar a liña
ña Crespo a cámbio dun posta
polo que se ve, máis inimigos
de saída na lista de Vigo".
nacionalista".
•
que compañeiros". 1

ªº

• Asemblea de candidatos
do BNG. O Domingo 28 de
Abril terá lugar unha asembleae n con tr o dos candidatos do
BNG ás eleicións municipais en
A Coruña, no que farán un balanza das listas xa elaboradas e
apresentadas en toda_a xeogra·
fia, informarán das actuacións
• realizadas durante a lexislatura
pasada, tanto naqueles conce:llós n.os que detentaron o governo municipal como" nós que estiveron na _oposición.
As ·intervencións políticas corre-rán a cargo de Enrique Tello,
candidato a alcaldia na cidade ,
de A Coruña, Anxel Quintana,
alcalde de Allariz e Xosé Manuel
Beiras.
•

-•O PSG-EG chamalle incapacitad o a Santomé. o
PSG-EG de Vigo afirma que non
ten "dubida da incapacidade d_o
concelleiro Santome", polo que
lle piden que se se sinte incapacitado se vaia para acasa.
O PSG-EG empraza este conéelleiro de urbanismo e ao grupo
muniÓipal a un debate sobre a
autoestrada Vigo-Puxeiros, considerando que o ·trazado condicionará o futuro urbanístico de
gran parte da cidade.
•

• Axudas as indústrias lác. teas viabeis en crises. A
Consellaria de Agricultura decidiu concederlle axudas ás industrias lácteas gáiegas .que esteñan en crises, pero non pechadas e que sexan viabéis. Estas
empresas deberán eleborar un plan de viabilidade para acollar~
se a suvbencións que poden ser
até do 50 por cento do plan de
viabilidade ou subvencións a
fondo perdido.
A concesión de benefícios estabelecerase através dun- contra ~
to-programa aprobado pola Con-.
sellaria, lago da aceptación do
interesado.
Os critérios básicos para concedr as axudas serán o de viabilidade técnica, económica e fi -;.
nancieira, importáncia para o
mantenimento do tecido industrial, repercusión sobre os productos base, mantenimento do
emprego e tecnoloxia disponíbel.
•

•Herri Batasuna ao Senado. O Constitucional recoñece a
validez da' fórmula empregada
polos senadores de HB ao acatar a Constitución por imperativo
· tegal, anulando asi ·o acorde do
Presidente do. Senado polo que
lles denegou a adquisición plena
da sua condición de senadores .
OPresidente Juan José Laborda
negáralles a sua condic1ón de
senadóres despois de que xa o
Tribunal· Constitucional fallara
sobre a mesma fórmula empregada polos Deputados, nunha
actitude moi criticada mesmo
polos sectores máis anti-HB, por
considerala que o único que pretendia era amparar o máis tempo posíbel a maioria do PSOE,
partido q1;1e agora ten os escanos xustos para a maioria absoluto nesta Cámara que pero que
pode perdela coa eleición de senadores palas comunidades autónomas.
•
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Ambas formacións dispútanse os mesmos candidatos.

A poi ítica de fichar alcaldábeis
propícia a división _partidária no PSOE e PP
•A. E.

consecución dun maior número
de deputados por parte do BNG.

Mália aos choromiqueos
Antolin S. Presedo, consciente
dos socialistas cando o
de que uns maos resultados poalcalde da Fonsagrada
dían privarlle do liderazgo acadecidiu abandonar o ·
dadou ainda hai uns meses, pupartido e integrarse no PP,
xo en marcha unha estratéxia
ambas formacións están a _ para acadar alcaldias,,ainda que
levar a mesma política de
para iso tivese que fichar a coñecidos alcaldes franquistas cofichaxes incorporando a
mo o de Cambados, a López
alcaldábeis ·de diverso
Fre.ire en Canga:s, ou a Luís
signo· e traxectória política,
García, tenente de alcalde do
o que lles está a causar
. PP en Monterroso, aliado semaos dous partidos notábeis
pre coa direita m~is reé;lccionária
divisións internas e a
da comarca, concelleiro desde
.hai 15 e sogro do ex conselleiro
aparición de listas de
Fernando Salgado, incorporanindependentes, mália os
do
como número un a Otero
.
intentos de impoñer a
Calvo que xa estaba incluído no
férrea disciplina partidária
pasto 24 da lista de Lugo.
que, no caso de
Compostela, fixo .
Problemas partid~rios
abandonar a Conde Roa.
Os socialistas pretenden explicar
as fichaxes de alcaldábeis como
o ex alcalde franquista de Cambados, o cacique de toda a vida
de Monterroso, ou os históricos
de Zas, Dumbria, Muxia, Cabana
e Coristanco, procedent@s da
CPG, por citar os casos máis
significativos, amparándose. na
abertura do partido. Case a mesma explicación que aportan os
dirixentes populares para incluir
nas suas listas a alcaldes procedentes do PSOE, de CG , CPG ...
é canto posíbel tedor de votos se
lles puxese a tiro.

Cacharr:o Pardo, presidente da
Deputación de Lugo, non tiña
medo a perder o cargo, pero dado que a sua polítca consiste en
afortalarse nesa província, para
si poder manobrar no PP, pu-xo
tamén en marcha unha política
de fich.axes que incluiu a maioria
· dos alcaldes de Coalición Galega e até ao rexidor socialista da
Fonsagrada.
Pero esta política estalles xa a
traer custes partidários, propiciando a aparición de numerosas
candidaturas independentes.

Un dos concellos máis discrepantes · é o de Ribadeo. Ali tanto
membros do PP, a facción do ex
deputado Sardiña, co.mo a do
PSOE, o deputado provincial Ramón Acuña, están a propiciar
candidaturas independentes,
Baixo esta perspectiva é como
ademais, o deputado socialista
_se explica a loita entre o PP ·e . di que abandona o partido . .
PSOE na província da Coruña.
A corporación provincial pasou
.Aos anteriores comícios tamén
dunhas rrians a outras · grácias
se apresentaron duas listas .Con
aos pactos, agora ambos teimilitantes do PP neste concello.
man por recuperala a base de
conseguir alcaldábeis da CPG,
En Sárria, coa ficbaxe do coaga
agrupación que tivo a ·chave · Arturo Corral polo PP o ex depunesta lexislatura.
tado e coordenador para a comarca, Castro Agrasar, anunciou
o ·PSOE, que cara afora sempre
a formación dunha candidatura
foi crítico co papel das deputabaixo ·o nome de lndependentes
cións, conseguiu a fichaxe dos alda Comarca de Sárria, que posicaldes de Zas, Dumbria, Muxia,
belmente se apresentara neste
Cabana e Coristanco, para pre- ·concello e neutros. como Paradetender asegurarse a presidéncia
la, O Páramo, O lncio e outros
do . organismo provincial, deixanonde os anterior.es coagas des~
do asi a Coalición Nacionalista
prazaron a vella garda do PartiGalega malparada nesta províndo Popular.
cia. Pero os intentos de conseguir
a maioria duns e doutros posibelO mesmo vai acorrer en Carbamente_se verán frustrados coa
llo, onde o PP despois da fichaDetrás de .todo o que está é a
loita dos apa'ratos partidários por
asentarse no poder e os intentos
de aceder á pr.esidéncia das Deputacións.

X. Conde Roa en campaña nas pasadas eleicións municipais.

xe do alcalde da CPG por este
partido vai apresentarse cunha
lista própria.

mar tamén unha candidatura, despois de que fichase o PSOE ao alcalde da CPG, M. Ramuñán. •

Na mesma comarca de Bergantiños, en Coristanco, os antigos militantes do PSOE, pretenden for-

Conde Roa dalle un portazo
a Friiga en Composte.la
• XOSE M. PEREZ

A férrea disciplina que Manuel t
Fraga tenta impoñer no- seu
· partido estoupou e se fixo anacos en Santiago. Un home, Xerardo Conde Roa, atreveuse a
dicer non ao patrón sen medo
. de mostrar con crudeza a sórdida ISatalla que se estabelece no
Par!ido Popular por exercer~ o
control das candidaturas para"
as eleicións municipab. O habitual é que os vencedores nas
múltiples disputas en pos do
poder impoñan siléilcio a aque1es que sairon pior parados.
Tampouco é raro que as voces
discrepantes calen a cámbio de
pequenas (ou grandes) 6oncesións. Conde Roa rompeu a
norma e ousou desadiar a Fraga amosando un honroso desapego polo poder.
Mália que o avogado compostelán saiu da cena con elegáncia
e altivez, a prensa recolleu con
estrépito o sonoro portazo dado
ante os mesmos narices de Fraga. Se ben non é un segredo
que as "famílias" do Partido Popular actuan en numerosas ocasións de costas a Manuel Fraga,
ninguén se a.t revera publicamente desobedecer unha orde
do patrón con tanto descaro.

a

A renúncia de Conde Roa a en-

cabezar a lista compostelá do
PP nas eleicións municipais é a
proba evidente de que as desavinzas están á orde do dia no
seo da formación. A "espantada" non pudo ser disimulada
con excusas. Os episódios ocorridos con anterioridade facíano
imposíbel. Foi en Setembro do
pasado ano cando Conde Roa
apresentou a sua demisión como concelleiro e retirou a sua
candidatura á presidéncia do
comité local do partido. Daquela
sóubose do seu enfrentamento
con Maria Xesus Sáinz.
Pasaron os meses e os todopoderosos inquéritos demonstraron a Manuel Fraga que o candidato idóneo á alcaldia era
Conde Roa. Como os votos
son , en vésperas dl)nhas eleicións, o único fin , houbo que recuar. Aparcáronse as disputas
con boas palabras e os sorrisos
dos protagonistas adornaron o
anúncio da rectificación . Fraga
recuperou a Conde Roa con
promesas: a de que non habe_ria intromísións no momento de
confeccionar a lista e a de que
o partido brindaría todo o seu
apoio ao candidato.
Como sucedía na película, as
promesas fóronse co vento, e
Conde Roa, a pouco máis dun
mes para a celebración das elei-

cións, encontrouse con duas imposición s. Eran os nomes de
Maria Xesus Sáinz e de David
Pillado como segunda e terceiro
da canditatrua. Esa foi a espoleta
que provocou a explosión. a pólvora acumulárase durante vários
meses de contínuas presións por
parte do comité local presidido
pola ex conselleira de educación.
Foí entón cando Conde Roa dixo non. Fraga non se volveu
atrás e mantivo as esixéncias.
A saída da crise era designar a
Maria Xesus Sáiz candidata á
alcaldia. A senadora e os seus
part idários conqueriron o obxectivo buscado sen ensuxarse
demasiado na batalla (ao fin , foi
Fraga quen impuxo a Maria Xesus Sáinz e quen forzou a retirada de Roa). O que non vai
poder evitar a candidata é que
o actual alcalde, Xerardo Estévez, sorria satisfeito ollando como os seus principais rivais se
perden en cahlbadelas .
Agora, Xerardo Conde Roa estuda a posibilidade de se retirar
da política e de abandonar o
seu escano no Parlamento do
Hórreo. Quizá eses dez mil inúteis carteis nos que aparecía a
carón de Manuel Fraga, papel a
reciclar, sexan a sua última e
frustrada foto eleitoral. Romay
segue perdendo pontos.·
+

Militantes de Esquerda Unida e o MCG
·forman unha nova frente eleitoral no Barco
• XESÚS L. TÉMEZ/O BARCO

Alternativa Unitária de Valdeorras
é o neme da nova agrupación
eleitoral criada no Barco de cara
as próximas eleicións municipais
do 26 de Maio. O ·cabeza de lista
da formación será o médico
Eduardo Gómez Vidal , quen participou en Esquerda Unida. Como número dous irá Xosó María
Rodríguez , presidente do fútbol
safa valdorrés e do cine-clube

"Groucho Marx'', e como tres Isa-'
bel Sado Pacios, da Asociación
Cultural "Sementeira" e que xa
Concorrera ás eleicións co MCG:
Nunha carté! abe(ta na que se
convoca a unha nova reunión
con todos . os interesados, os
membros da Alternativa reclaman
"un concello que faga funcionar
os servizos que se oferecen ao$
veciños e que defenda aos máis
necesitados . Un concello que

aposte por un urbanismo de dimensión máis humana e menos
especulativa, que vaia gañando
máis espazos para a relación social, o deporte e a cultura".
No seu programa prévio ás eleici ó ns· monstran t'lmén a sua
oposición á instalación do futuro
polígoño industrial no entorno
natúral da Raña do Amado. Ao
tempo explican a necesidade de
contar cun concello que "entente

os problemas con seriedade e
que estexa sempre disposto ao
diálogo abertci cos viciños e a
rectificar cando se equivoque".
Coa apresentación da candidatura
parecen xa claramente decididos
as diferentes opcións que se van
aoresentar aos comícios, mentres
.Centristas de Galiza aposta polo
agora alcalde, o membro da CDSEulóxio Gavela, o PP repetirá un
ano máis con Xtilio Gurriarán. Po-

lo PSOE debutará Xosé Manuel
Prada García, mentres que o pri- ·
meiro tenente de alcalde, Xosé
Rodríguez Cruz, podería formar
unha' nova lista independente ao
estar case desbotada a sua preséncia en Centristas ao confirmarse a cañdidatura de Eulóxio Gavela. Queda ainda por saber se
Esquerda Unida apresentart. candidatura própria ou pasa a formar
parte da Alternativa Unitária de
+
Valdeorras .

QRDEACIÓN DO TERRITORIO

A Xunta liquida todo o labor anterior sobre edificación nas áreas metropolitanas

As novas normas de planeamento, un .cheque en blanco
para o reparto caciquil de licéncias de construción
• G. LUCA DE TENA

As novas normas de
·planeamento urbanístico
da Xunta lexitiman o caos
da construcción no rural e
nas áreas de influéncia
das grandes cidades, e
consolidan o sistema
arbitrário de concesións de
licéncias nos concellos sen
plan xeral de ordeación.
Presentada coma parte
dunha estratéxia para acadar a plena ordeación de
todo o território galego, a
arde da COTOP liquida
todo o labor anterior de
planeamento global e
traslada directamente a
responsabilidade das
actuacións urbanísticas ao
sistema caciquil.
As Normas Complementárias e
Subsidiárias de Planemamento
Provincial aprobadas no consello
da Xunta do pasado dia 3, levantan o que podia quedar das esixéncias legais para a edificación
nas vilas sen planeamento próprio. Toda a normativa anterior,
que o presidente da Xunta califica de "inadecuadas á realidade
galega e excesivamente intervencionistas" cae por terra gracias a tres disposicións que establecen áreas de toleráncia en
solo non urbanizábel, sobre parcela mínima de mil metros ; á
simplificación e redución dos mínimos das áreas homoxéneas e
ao establecemento límite do solar a 300 metros cadrados. Na
Orde xustifícanse estas medidas
e as simplificacións de procedimento que as acompañan como
unha adecuación á realidade galega, especialmente no que se
refire ás esixéncias de rexisto.
Nunca antes caera Fraga lribarne do cabalo da normativa e da
defensa das leis, ao que leva subido toda a vida, con expresións
tan radicais en defesa da actuación libérrima da iniciativa privada sobre o território. Na presentación das normas, a Xunta proclama a autonomía dos concellos para conceder licéncias e
condena o intervencionismo.
Oeste xeito, en horas diferentes
da mesma data (3 de Abril), o
governo autonómico anúncia a
suspensión de novas obras en
zonas verdes do concello de
Vigo e anúncia que grácias ao
seu celo lexislador todo o monte
será licéncia. ·

Desandar o camiño
No texto da Orde da COTOP, a
Xunta esquece ostensibelmente
calquera apelación a un modelo
de asentamento, reclamado con
insisténcia desde os -anos 60 e
contemplado por fin nas primeiras
decisións de planificación, nos
derradeiros anos do franquismo.
As primeiras normas, do ano 73,
non lograr deter un grave proceso
tle estrago das areas interurbanas. Non só se rompe a tipoloxia
..e a· paisaxe tradicional, senón
que todos concordan en que os
materiais de moda, e a forma de

A redución da parcela mínima edificábel a 300 metros cadrados, macizará ainda máis a Galiza sen planeamento urbano

c.onstruir son infinitamente máis
caros ca os tradicionais, por riba
de non cumpriren as funcións
dos que veñen sustituir.
Tanto na regulamentación do 73
coma na revisión das normas
subsidiárias que o Governo Tripartito encarga á Consultora Galega, procúrase limitar a invasión
do rural con vivencias unifamiliares que producen despois, .. como
é ben sabido na periféria de todas as cidades galegas, problemas de equipamento de imposíbel solución. "O país é moi xeneroso cos seus recursos, e sobre
todo coa auga -comenta Vicente
Souto, director de Urbanismo do
governo Laxe- pero se non racionalizamos a construcción, é infinitamente máis caro fornecer
auga a vivencias dispersas. Outro tanto acontece co ~cantarilla
d o. Asi resulta que sóbranos
auga pero ternos secas e tifo endémico".
Daniel Pino, membro da equipa
que redactara as normas agora
derogadas, lembra que mentres
o planeamento específico non
determine en que condicións se

ser estrictos e dábase unha ceraprobar a Xunta, que explica
pode:i construir ·vivencias uní-fata amnistía para o modelo que
coma unha "baixada de pantamiliares toda edificación desta
se matefializou sobre todo nas
lóns ante·os alcaldes do PP para
clase ten unhas limitacións legais
provincias costeiras nos últimos
que podan·construir no meio das
claras. "As vivencias unifamiliares
trinta anos. Ao desatourizar
veigas". A carta legal que o goconstrúense por un trámite de
todo o ·q ue se fixo, pérdeilse
verno Fraga entrega agora á disexcepción -sinala-. Ter unha leira
anos de traballo por criar sensipersión do habitat desanda os tínon da dereito a construir nela,
agás que por un trámite de ex- ·midos pasos que antes se deran . bilidade sobre o interese colectivo que encerra o concepto da
cara a ordéación do· território e
cepcionalidade se conceda autoordeación. Baixar de súpeto ,as
que en boa medida non se estarización. Para nós, a vivencia que
esixéncias de parcela é un abban a cumprir. "De feito estaban
fai un labrego non é vivencia sesurdo porque as normas subsitirando pedras contra o próprio
nón unha espécie de fábrica
diárias son para aqueles caneetellado -indica Vicente Souto- e
agrária. Pero iso non se debe ver
estimulaban abertamente a que . llos que non teñen planeamencomo trámite de excepción seto. Deben ser básica-mente resnón como o que a lei chama ins- · non se cumprise a ordeación letrictivas. E se algun concello
gal. O recentemente dimitido ditalacións agrícolas". lsto foi interquere o contrário o que ten que
rector xeral de Urbanismo da
pretado polo governo tripartito da
facer obviamente é dotarse de
Xunta ·contestaba a un ha performa máis restrictiva e nos plans
planeamento".
gunta do público sobre se habia
que non estivesesn adaptados
que observar as disposicións leaos xa existentes, Jampouco se
gai s sobre construción, que el
permitía construir. Pero é precisaOutras das consideracións que
non tiña poder para tirar as
mente no non urbanizábel onde
inspiraron as disposicións legais ,
obras que se fixesen".
se construe na maioria dos consobre a éonstrución era a de
cellos. Non existe control. A cacievitar o espallaménto do hábitat
Os redactores das normas antecada de cada alcalde é a que depor fóra dos núcleos consolidariores entenden que o que agocide: se lle gustas ben e se non
dos de poboación, tendo en
ra se fai desde a ·COTOP é tirar
dirache que non."
canta que Galiza, cun 8 por
pela borda os comezos dun edicento da -povoación do Estado,
fí cio legal que se procuraba
Construir
dispón de máis da metade dos
instalar nun meio no que non
no meio das veigas
núcleos de povoación. "O que
existe apenas cultura urbanístiagora se acaba de facer desde
César Portela califica de "desas- _ ca. "Nas normas -rememora Daa Xunta -conclue Vicente Soutotrosa" a iniciativa que acaba de
niel Pino- había o obxectivo de
é lexitimar a malversación do
conceito de solar. A expresión
tan comun teño un solar a pinos
deforma ·a conceito xurídico de
solar, como espazo urbanizábel
parte, non entanden as leis do
popular e corifésase abrigada a
e con servícios. No canto de
desenvolvemento urbano. E
respeitar o clamor dos .que pisolar a pinos haberia que poñer
despois de vinte anos, o proceden unha liberalización de licénmonte".
so é inverso, fixo cartas na ci'cias de construción. Non explidade e volve ao campo pero de
ca por que non suprime o imO que no anúncio da revisión
costas á cultura labrega tradiposto catastral ou o pago do imdas normas, chama á COTOP .
cional. O desastre cultural é
posto sobre a renda. Tamén
"unha base de estímulo para a
enorme. Se facemos caso a
non indica cal pode ser o seu
"'actualización do planeamento
critério ou que proxecto ten- todo o que pida un colectivo, teurbanístico anticuado ou desfaremos que berrar Sito Miñanco
para a ordeación do território,
sado
con . respeito ao marco .lefor preside.nt. Porque este é un
que por outra -parte fara un dos
gal específico", é de feíto unha
proceso
de
deterioro
tan
grave
temas máis aludidos durante a
pulverización do marco legal
como o da droga. Estamos hicampaña autonómica do Partique deixa as mans libres ao inpotecando
de
mala
maneira
o
do' Popular. "Deterioranse as
terés privado de constructores e _
futuro. Estes .governantes chácidades -comenta Daniel Pinoproprietários, previa compensamanse conservadores; de feito
porque medran cos habitantes
ción de favores ao poder clienson só depredadores".
•
que ven do rural, que, doutra
telar.
•

Conservadores que -·non conservan
A pr_esión popular é a primeira
causa que aduce a Xunta para
facer terra queimada de todo
que se dispuxera até agora en
matéria de urbanismo. O limiar
do decreto 450/90, polo que se
derogaban as medidas urxentes de ordeación urbanística de
Galiza , estaba encabezado
pala seguinte afirmación: "Pasto de manifesto o rechazo institucional ·e social ás normas
complementárias e subsidiárias
de planeamento de ámbito provinciaÍ"
A Xunta remítese á soberanía
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·A Mesa pede aos partidos que galeguicen o nome dos seus candidatos

lníciase na Estrada a campaña - ,
.para mudar os nomes próprios ao galego
.
.

. ..

-

~

.

Neste sentido, ·a campaña conna información á pov.oación en xeral sobre o procedimento para mudar o nome. Neste município o material infermativo atópase xa distribuído nas oficinas
xerais do Concello, no Rexisto Civil e na!guns bares da vila.

• RAMIRO S. G. /A ESTRADA

·créta~e

/

A Estrada é o primeiro .
__, Concello no que se está a
desenvolver a Campaña
da Mesa Pala ,
Normalización Lingüística
en pral da muda nos
nomes próprios a~alego.
Tamén o seu Xulgado de ,
Primeira Instancia e
..
lnstrución fora o primeiro)
no mes de Novembro, que
se sumou á campaña da
utilización do galega na
xustiza.

Nas carpetas. postas a disposición de todos ·aqi.Jeles que queiran dar o paso de galeguizar .o
seu neme, pode atoparse a fotocópia da Lei citada con anteriori-·
dade, un .. listado de nemes galegos e dous modelos de instáncias para· dirixir ao encarregado
do Rexisto e á Comisaria que
expediu o carné de identidade.

A campaña da muda dos nomes
próprios é unha continuación daq uela outra que recomendaba
pór nómes galegas aos cativos
recén .nacidos e está organizada
pala Delegación estradense da
Mesa, quen acordou tamén enviar círculares ?OS responsábeis
1.ocais dos partidos ou organizacións que se apresentan ás vindeiras eleicións municipais para
que os nemes ·das persoas que
configuran a candidatura vaian
en galega.
Esta campaña da Mesa básase
na Lei 17/19/1977, pala que se
permite rexistar un nome en ga~
lego -can:ipaña xa desenvolvidaou traducilo ao naso idioma, que
é a que se está a desenvolver na
actualidade. O descoñecimento
desta circunstáncia, fai que ainda moitas persoas non utilicen a
posibilipade que lle dá a Lei, para mudar o seu nome, consistindo, na prática, nunha sinxela tramitación.

Proposta dos partidos
Como un segundo paso desta
campaña, foron enviadas circulares aos partidos políticos nas
que se lle recorda a importáncia
que para a normalización do
idioma ten o feíto de galeguizar o
neme máis ainda nun Concello
coma o da Estrada, cunha maioria da povoación galego-falante.
A proposta que se lles fai aos
partidos é que as persoas que figuren nas. listas das candidaturas, fagan os trámites pertinentes a fin de que o seu nome apareza en galega en toda a documentación oficial.

.

Como explica a · Mesa pala Normalización Lingüística, na eleición
dq neme interveñen factores diferentes, como poden ser a tradición familiar, a moda, a estética e,
dun xeito moi import~nte, a lín-

gua. O idioma foi un elemento determinante para moitas xeracións
xa que, durante moitos anos, os
(!nicos nomes galegas que se podían pór, eran aqueles nos que a
_grafía coincidía coa ca;;tellana.

A circular remata agardando que
as formacións políticas saiban
asumir este compromiso co naso
idioma que, neste caso, vai incidir positivamente na atitude da
cidadanía en xeral para co idioma próprio da Galiza.
+

UVivimos no mellor
dos mundos posfbeis"
Felipe González

Polo PP circulan aires de preocupación sobre o seu posibel resultado eleitoral nas cid ad es, especialmente en
Vigo, onde son os primeiros
convencidos de que Soto seguirá senda alcalde. Para
maior desgrácia saiulle unha
candidatura independente
que levará o nome de Manuel
Pérez Alvárez, curiosa coincidéncia co número un da lista do PP, actual Conselleiró
de Traballo , e que sachará
nas mesmas leiras conservadoras. Ainda que o beneficiado é o PSOE parece- que a
lista independente é unha
idea de Xan Corral , ex-Con selleiro de Traballo, hoxe enfadatlo co seu partido.

A nota da semana dérona os
concelleiros de Vigo. Ana
Gandón do PSG-EG queixouse de que nas contratas do
concello non se admitan mulleres . Agustin Arca, ex-PP,
hoxe na maioria governante,
sinalou que xa bastante caridade se facia collendo a moitas no concello e rematouna
en plancha Nieto Figueroa,
· Leri, desde as filas socialistas, sinalando que onde
comprian máis señoras era
no zoo. Ante a brutalidade ,
Maria Arán , tamén PSOE, optou por marcharse do pleno,
en contraste con Maria Xosé
Porteiro, concelleira para temas da muller e autocalificada tantas veces de feminista
que non ergueu a cabeza ,
nen soltou o bolígrafo. O próprio alcalde foi máis vivo, pois
tras ceibar unhas gargalladas,
decatouse da reación do público e rectificou chamando
ao arde e ao respeto á muller.
As feministas patrocinadas
polo colectivo Alecrín veñen
de abrir, en resposta, unha
canta bancária para a compra
dunha gaiola para o Leri. Parece que xa teñen xuntado
bastantes cartas .

· Daniel Carballo, procesado
no sumário da Néc0ra e que
actualmente cumple unha
condea de dous anos por
'contrabando de tabaco, mani- ·
festouse en Rádio Arousa a
pral da legalización da droga
e do seu control polo _governo. Os miles de millóns, dixo,
que se gastan en loitar Óontra
o tráfico, poderian ser empre, gados nunha reforma educativa e en programas específicos contra o consumo. Xa
ven, a opinión dun experto! •

.

\

AS TRES UNIVERSIDADES.. A d~cisión depende agora do Con?et~eiro de Educación

G'-liza poderia albergar
.
.
tres faculdades de Químicas e duas de BiOlóxicas
•M. VEIGA

Galita poderia albergar a
partir do próximo ano a
tres facultades de
químicas, unha ~n cada
universidade, e duas de
Biolóxicas, a carreira
precisamente ·que produce
máis parados, en Santiago
e Coruña, de prosperar a
proposta dos presidentes
dos Consellos Económicos
e Sociais das tres
universidades.
Manifestaron a sua opinión
contrária, en cámbio as
Xuntas de ·Governo -de ·
Santiago e Vigo, asi como
o Consello de
Universidades de Galiza.
"Multiplicar estudos que xa existen seria un fraude á sociedade
enteira", opina Xúlio Rodríguez,
vicerrector de .Organización
Académica da Universidade de
Santiago.
"Biolóxicas, por exemplo, recorda Rodríguez, é a primeira faculdade do Estado en número de
parados. Compre redistribuir os
cartas, montar novas facultades ,
pero non duplicar titulacións".

Unha saida aos
Coléxios Universitários
No fondo do desacordo latexan
os intereses dos Coléxios Universitários existentes en Coruña e
Vigo . Profesores e alumnos dos
mesmos esixen unha saida no
novo mapa do ensino superior
galega. Este interés tora tido en
canta no consenso alcanzado
após da desagregación das duas
novas universidades, en Xaneiro
do ano pasado. Segundo o mapa
de titulacións establecido, e no tocante aos estudos de ciéncias, a
Vigo adxudicarianselle os novas
. estudos de Ciéncias do Mar e á
Coruña os de Ciéncias Medioam-

Lab_oretório universitário e aspecto dunha asemblea en Santiago.

bientais. Este seria o mapa vixenPara os responsábeis da Univerdesta volta paniria dos presidente até o 92. Os estudos a impartir
tes dos Consellos Económicos e
sidade de Santiago era preciso,
na Coruña contaban coa dúbida
en cámbio , respetar o mapa,
Sociais das tres universidades.
de si serian recoñecidos ou non
pois o contrário supoñeria dupli- ·O novo plan outorgaba, para o
oficialmente para esa data, ainda · car estudos abando cubertos no
curso 91-92, a Vigo a faculdade
que os agoiros eran favorábeis,
território galega, podendo produ- · de Ciéncias do Mar, a Santiago a
dado o seu funcionamento no
de lnxeñeria Informática e á Ca~
cirse asi unha situac;ión de irraresto de Europa. Para o caso . cionalidade e despilfarro. De to- · ruña a de Química Ambiental.
dunha negativa, o acorde facultados modos, Santiago presentou
Para o 92-93 teriase prevista a
ba á Coruña a procurar unha noentrada en funcionamento dunha
un novo intento de acordo, polo
nova facultade de Químicas en
va titulación.
que ofertaba á Coruña a criación
dunha .nova titulación: bioquTmiVigo, nen.gunha en Santiago e
Biolóxicas na Coruña.
ca, o que non fói aceitado.
Disconformidade

na Coruña

·

O cámbio do rector coruñés, ao
ser nomeado Meilan Gil, polo governo autonómico, trouxo unha
nova situación á Coruña, ben sexa por presión do Coléxio Universitário ou por outros intereses
partidários ou localistas .. A Universidade da Coruña esixia agora para si as titulacións de biolóxicas e químicas, xa existentes
en Santiago.

Por fin, a primeiros do ·presente
ano, o Consello Universitário de
G~liza, tomaba o acordo de respeitar o mapa de titulacións establecido nun princípio e con validez até o ano 92-93 ..

A proposta
multiplicadora
Con posterioridade a esta decisión surxiria unha nova proposta,

·non se reuniu específicamente
para tratar ~ ~~ma, pe!~ ~~ixou
ver a sua oprnton contraria a proposta. Por último, a Xunta viguesa, rexeitaria a iniciativa.
Na actual situación, corresponde
ao Consello da Xunta, a proposta dé Conselleiro de Educadón,
o tomar unha decisión.

Dado que tanto Químicas, como
Biolóxicas xa existen en Santiago, Galiza pasaria a contar, de
ser aceitada esta proposta, con
tres facultades de Químicas e
duas de Biolóxicas. .

. Xúlio Rodrígúez. resume así a
sua posición: i•os intereses .dun
grupo de profesores de Cién- cías do Coléxio Universitário,
a·si como dos seus alumnos,
debe ser atendido, pero sen danar o interés ·da maioria da so- ·
ciedade".

A iniciativa foi ben vista pala
Xunta de Governo da Coruña
que unicamente requeriu o retraso dun ano na titulación outorgada a Santiago. Pola sua Parte a
Xunta de Governo compostelana

"Seria unha pena que primasen
finalmente intereses localistas
· ou de partido, en p·erxuício da
racionalidade universitária", afirma por último vicerrector compostelán.
+
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MELLORA DAS COMUNICACIÓNS

O corte da estrada

~onfort·e-Our~nse

provoca mobilizacións--viciñais
~

• FRANCISCO ARRIZADO
~a · hai anos que se falaba da necesidade de continuar, cara a
Ourense, os acesos centrais da
Galiza que, na actualidade, desde Montarte só tiñan &aída cara
Santiago e cara Lugo. Para facer
esta via por unha xeografia moi
quebrada, apontábanse várias
solucións: Pontes, viaductos, túneis ou tallos moi fondos. Calquera delas custosa en orzamento, e traballos. De todas as
maneiras a empresa construtora
optou pola mái·s doada: abrir trincheiras enormes. Os viciños da
zona de Ferreira de Pantón comentaron a A Nasa Jerra que "a
medida de agora é moi drástica,
pero necesária. A Coordenadora
Veciñal incide en que a .estrada
en obras estexa cortada o menor
tempo posíbel.
·

Nalgun xornal chegouse a talar
de que a Estrada N-120 ía éstar
cortada, . cando menos, até · o

en cara o non telas recebido
tantes. Enlázaos con Ourense
mes de Setembro. Os viciños, inmingos. Nps' dias de labor que se
cando da Xunta cos Técnicos.
que é g¡ via que, d8' sempre, deseda que manifestan, con receo,
facilitase o paso a.lternativo conxaron nestas terras ·do Sul de Lu- . Logran, · a cámbio dun compás
que unt:ta obra sábese cando cotrolado por xente da empresa ou
go. só tiñan o -ferrocarril e a ~ ., . de espera de semana e média,
meza pero non cando remata, ' da maneira máis conveniente.
que está a correr, facer xestións
presionarán para que, como moi- · Pedian, tamén, que se adoptasen · 120, demasiado rudimentária, que
coas partes implicada.:;.
a moita xente impúñalle medo.
to, en causa dun mes ou mes e
as medidas de seguranza pois
médio, se abra a estrada normalhabía moito perigo coas obras.
mente inda que sigan as obras.
Que saneasen o monte· e reduciOs vidños dos Peares, contado,
Nisto está o problema.- Os Técnisen o tallo de obra. Pois teñ·en . Negociación
non agardar9n tanto. O Luns, dia
e mobiliciacións
cos das empresas (son várias as
abertas· moita trincheira desde 6
~. interromperon a estrada, con
que levan as subcontratas}_·e
Alto de Guítara até Os Peares.
Xa o diá 2 houbera,- no Governo _. barricadas .e fogueiras, na Ponte
máis o MOPU presionaron ao
Civil de Lugo, unha .xuntanza
dos Peares . Non traballaron as
Outras alternc;ttivas :
Governador Civil de Lugo e Alcon técnicos do MOPU e máis
máquinas nen houbo ~ránsitó rocaldes da zona, para que non·
da
Construtora:
A
Coordenadora
dado.
Hai que lembrar que _o
Antes de come~ar este polémiéo
haxa paso de coches e xente
Viciñal . quixo asistir, . pero· non a
MOPU, ameazara con que, se
pois, caso de haber unha marte, · trazado, habia a posibilidade de
deixaron . Alegouse que "non
había presións, non admitiria nefacer unha estrada, nova totalculparanos a eles.
mente, parella ab cauce do' RíC» eran técnicos" . Contado, o Go- . gociacións. Os moitos viciños da vernador prometeulles cursar o
zona; inda que recoñecen que o
Cabe, pero isa daria lugar a moiDesde o dia oito a estrada N-120
escrito_ no que figurp.ban todas , facer a estrada nova é algo drástas pon\es e a problemas conscortouse ao tránsito. Só se permi:as reivindicacións xa expostas.
tico e necesário, qt,Jeren que as
tantes de desprendimentos de tete o paso unha hora póla mañá
obras se fagan racionalmente e
rras cara a San Estebo. Ademais, - Recebeunos odia 3. O Sábado,
(de B,30 a 9.•30) e outra, pala tardfa 6, xunta da Coordenadora
coa comunicación cortada o mede, de 5,30 a 6,30. A Coordena- ·por esa zona baixa, non enlazaba
Viciñal en Ferreira. A meio de
nos tempo posíbel. A últimas honúc::leo nengun de póvoación. Có
dora de .Viciños do Concello,_ que
xestións, de membros do PSOE,
ras do Martes eran levantadas
trazado, en construción, por Panven funcionando ca apoio do
recebeos
ás
doce
da
rioite
dese
as
barricadas ao chegarse a un
tón, ábrese a fado o Conceilo
PSOE de Pantón, pedia máis
dia. Á parte de insistirlle nas
acorde de pe'fmitir o paso até a
mencionado e parte de Saviñao
causas. Que se abrise o paso, inpontes menci.onadas, bótallen
estrada do Salto.
·
•
que sen, hoxe, uns doce mil habiteirramente, os Sábados e Do-
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Prevención de incendi .os fores ·tais.

Se tes Coidado, .

poderá

•

Se nos botas imha·man; conseguíremos que esta e tódalas árbores de

Galicfa pasen o v0rán tranquilas e vivan moitos anos máis sen temor ó
l'ume. Elas saberán agradecercho formando unha das terras máis verdes e
. ricas do mundo.
- Para -con§eguflo, haberán de tomarse as seguíntes precaucións básicas en

outros cen anos..

todo-los casos que se use o lume para labores agrícolas .

.- .O lume non se iniciará antes da saída do sol e apagarase polo menos <lúas
horas antes do solpor. · .

-Antes de acende-lo lume farase unha limpeza manual ou mecánica do
todo o material combustible nunha franxa de, polo menos, cinco metros ó
redor da zona que se vai queimar.
- Nunca se debe facer unha queima nos días de vento. Se ·unha vez
. ..comezada aparecese vento, tense que apagar inmediatamente.
-.Non se de1xará a vixilancia da zona· da queima ata, polo menos, dúas
horas despois de apagado, asegurándose que non quede ningunha brasa.
·-En toda queima haberá persoas e material suficientes para controla-lo
lume en todo momento.
- Durante a épo~a de máximo perigo, entre o 15 de
xullo e o 30 de setembro, está prohibido facer
lume en calquera terreo forestal ou agrícola
- Do 15 de maio ó 15 de xullo e do 1 ó 31 de
outubro, será obrigatorio comunicar un
día antes a queima de residuos
agrícolas e deberá _solicitarse unha
autorización, cun mínimo de dous
días de antelación, para a queima
de residuos forestais e para as
queimas controladas de mato, pastos,
valos ...
-As comunicacións e solicitudes débense
presentar nas oficinas provinciais e
comarcais do Servicio de Defensa
contra Incendios forestais, ou 6
Axente forestal da zona.
Se nos botas unha man, a
natureza saberá agradecercho.
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. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Os sindicatos piqen a Xan Fe~rnández
unha yerdadeira negociacipn sobre o emprego
. .
.

Pizarra:

.

A patronal apreta o cinto salarial
e da pe ás primeiras folgas

unha folga

prevista -

•M.V.

• XESÚS LÓPEZ/VALDEORRAS

O peri·odo de
negociación dos
convénios comezará
cunha folga convocada
por todas as centrais
sindicais para o dia 18.
O paro terá
previsibelmente unha
maior incidéncia nas
províncias de
Pontevedra e Ourense,
dado que no norte de
Galiza o proceso
negociador encóntrase
nunha fase máis
atrasada.
Probabelmente non
señan estas as únicas
movilizacións ás que dé
lugar a actual sifüación
de crise e tirantez
empresarial.
Os sectores da construción e do
metal de Pontevedra teñen xa
convocado paros os dias 17, 18
e 19. Tamén a hostelería participará da protesta, o que dá idea
da amplitude da mesma.
Para a patronal só están en discusión as cuestións salariais, negándose a que formen parte danegociación outras máterias reivindicadas polos sindicatos, con:io a seguridade no traballo, a
formación de persoal etc. O empresariado cínxese , como norma
xeral , a unha oferta de subida
salarial do 5%, negándose a incluir clausula de revisión. Situase asi de médio ponto a un ponto por baixo da espectativa de
subida do Indice de Précios para
o presente ano que, segundo estimacións do governo , avala~ia
entre o 5,5% e o 6%, se ben a

A cerrazón da patronal da pizarra á hora de negociar o convénio do sector para este ano, é
, unha das principais razóns esgrimidas polos sindicatos UGT,
CCOO e CIG para convocar dúas xornadas de folga no sector
para os dias 15 e 18 deste mes .
de Abril. USGA, o sindicato
maioritário no sector, no se uniu
ao chamarn.ento, e seguirá a negociar cos representante's da
parte económica até chegar a
un acorde. G sector da pizarra
dá traballo a perta d~ duas ll]il
persoas, a maior parte delas na
- proviflcia de Ourense, e move
ao ano máis de vinte mil millóns
de pesetas.

OCDE amplia en médio ponto
por arriba a previsión.

Discrepáncias UGT-CCOO
no 1 de Maio

Está ainda na memória a evolüción do IPC do ano pasado, cuxas previsións iniciais polo governo central situábano no 3,5%,
tendo que ser revisado en tres
ocasións, até qüe ao final se colocou no 6,5%.

A convocatória do 1 de Maio encóntrase ainda sen definir, a teor
das discrepáncias surxidas entre
as duas grandes centrais estatais.A demora de CCOO, á hora
de proclamar os resultados das
eleicións sindicais, está a ser criticada por UGT que esixe como
condición para concurrir unidos o
1 de Maio o remate do proceso
eleitoral.

Albíscase unha situación de crise, após do importante crecemento do IPC estatal na segunda metade da década pasada,
que parece estar a provocar unha inquedanza notábel nos _empresários. As medidas de desregulación e transformación acelerada de gran número de empregos fixos en temporais que caracterizaron estes últimos anos
desde o ponto de vista laboral,
poden verse agora reforzadas
por unha restrición salarial significativa.

Desde a CIG apóstase pola uni~
dade nesta xornada, non encontrando os nacionalistas nengunha razón para que os resultados
non sexan proclamados en Galiza. A CIG é precisamente a forza
máis perxudicada, posto que se
está a ver impedida de participar
nos organismos do Estado, nos
que teria preséncia como central
de novo máis representativa.

Os sindicatos convocantes dos
paro·~ manteñeil desde princípios de ano unha plataforma
común para a pizarra, superan. do asi os enfrentamentos habidos na negociación do anterior
convénio, que a UXT se negou
a asinar. En total son cinco os
.Posiberabandono da
pontos onde existe unha maior
·Mesa de Política
_ tirantez cos empresários: a duIndustrial
ración do ·convénio, o incremento salarial, o ámbito 'de
UGT, CCOO e CIG coinciden en
aplicación
do acórdo, e cobro
cámbio nas críticas que veñen
da incapacidada laboral transidirixindo contra a actual Mesa de
tória e a aplicación do Estatuto
Política Industrial, na que particiMineiro. ~
pan diversos organismos, entres
eles a Xunta e os sindicatos.
Mentres que os sindicatos apostan _por un convénio dun ano de
Unha plataforma reivinditativa
común foi entregada en dias pa- -duración, aplicábel a toda Gal iza
e deixando a porta aberta a unsados pola centrais ao Conselleiha posíbel inclusión das canteiro de lndústria, Xan Fernández.
ras. do Bierzo, unha suba que
De non recebir unha resposta
garanta o poder adquisitivo dospositiva, os sindicatos ameazan
traballadores e que se aplique o
con retirarse da Mesa de Política
Estatuto Mineiro como normá.
Industrial, até o momento autosupretória. Os empresários redefinida como Mesa de estudo.
claman que o convénio sexa viCCOO, CIG e UGT esixen a . xente por dous anos, que só sexa aplicál;lel a Ourense e Lugo,
constitución dunha "auténtica
que se siga a aplicar a .normatimesa con capacidade negociava daconstrución e aterecen undora" que poida tomar decisións
ha suba, .linear do 9 por cento . •
no terreo industrial.
•

SITUACIÓN INDUSTRIAL

A reconversión minelra
xa custou os primeiros postos de traballo
• X.L.T./O BIERZO ..

considerado como mol alto polos sindicatos que xa pensan en
repetir a folga xeral vivida· en toda a bisbarra berciana os pasados 20 e 21 de· Marzo a finais
deste mes ..

sindicatos considérase que se
está á procura dun peche que
agravaria ainda máis a xa de por
si delicada situación. O nível de
empre_go descendería ainda
máis, engadindo máis nemes á
longa lista de despedidos prevista, estimada nunhas tres mil persoas de forma directa.

A reconversión prevista polo Governo no sector da minaria de
carbón xa se cobrou a sua primeira porcentaxe de vítimas en
forma de perda de pastos de traballo. Pert-0 de douscentos tta- . A esta situación engádese o· feíto
de unha das empresas polo de
balladores de seis empresas da
~ - zona alta do Bierzo quédarán
agora máis saneadas ~ "AntraciAs negociacións co Governo non
tas de Gaiztarro", que dá empre~
sen emprego este mesmo mes,
teñen sido retomadas ainda, o
go a .máis de 800 persoas, estar
segundo fontes da Asociación
que fai que as mobilizacións tepasando por graves problemas
Provincial d~ Empresários de
ñan previsto ser máis "contunque fan temer que vaia desapaMinas de Antracita (APEMA),
dentes", de acordo coas verbas
recer a curto prazo. O pesimiscon sede en León. Estes trabados próprios sindicatos. Un dos
mo· da . UXT e pe CCOO foi" en
lladores pertencen a pequenas
primeiros pedimentos dos sindiaumento ao facer público a emexplotacións que se acolleron
presa esta mesma semana. que · catos é que, no caso de que se
aos-plans pactados polo Goversiga adiante na reconversión nas
non abonará máis que o cinno e polqs empresários para o
caneas mineiras, se ande tamén
cuenta por cento do soldo copeche de minas de carbón, de
na procura de postas de traballo
rrespondente ao mes de Abril, e
acordo coas direcfrices saídas
nas zonas afectadas para evitar
que xa pasou neutras ocasións
da Comunidade Europea. O
o seu desmantelamento total.•
no que vai ·de ano. Por parte dos
custe social destas actuacións é
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ANOVA ESQUERDA LATINOAMERICANA

'
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auditório atento, que
repetiu en Vigo, Marta
Harnecker mostrábase
surprendida de criar
unha expectativa tal,
"por Europa ás veces
topar xente de esquerda
en actos asi é unha
quimera". Na entrevista
que concedeu a A Nosa
Terra esta muller

Estivo na VIII Semana
Galega de .Filosófia, ·
co seu currículo
cargado
de traballos e libros
e unha visión
informativa e analítica
de grande calado sobre
a realidade
latinoamericana.
Seguida por un

chilena autora de
"Conceitos elementais
do materialismo
histórico", afondou ria
sua visión da esquerda
en
. Latinoamérica e de.
Cuba en particular,
onde reside desde hai
17 anos, pouco despois
da caida de Salvador
Allende.
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·'A esquerda debe reflexionar para avanzar rápido,
senón os estalidos sociais que vai_h8ber poden quedar en nada'
• XAN CARBALLA

Na sua intervención na Semana
. de Filosofia falou de q ue a esquerda debia atender a necesidade de ter unha alternativa informativa própria. A crítica unánime aos meios de comunicación cubanos provén especialmente dos próprios amigos da
Revolución. Como ve vostede
eses meios e· como se relaciona ·iso con aquela alternativa antes
citada? .
1

tempo opinións críticas pero non
se reflexaba a enorme riqueza desa discusión e de que en Cuba non
hai medo ao debate. ·

A PRENSA CUBANA

E' MOi MALA. ISTO
VEN DO MOMENTO
.
EN QUE O PROCESO
SE DOGMATIZOU E.
EMPEZOU A COPIAR
TODO DA UNION .
SOVIÉTICA:

· Coincido en que a prensa cubana
é moi mqla e coido que o próprio
sector ideolóxico da dirección cu- ·
bana é consciente diso. lsto ven
do momento en que o proceso se
dogmatizou e empezou a copiar A~ERRAZON .
·todo da Unión Soviética: a cerrazón ideolóxica, a falta de debate, o IDEOLOXICA,
triunfalismo -no que calquer crítica A FALTA DE DEBATE,
é considerada contra-revolución, ... lso empezou sobre o ·72, en O TRIUNFALISMO
que se cerrou o pensamento Grítico, e estamos no 90 : sQn 1H anos
nos que non se formaron periodistas. Eu non son xornalista pero téñoos en alta estima profisional, eu - Na sua intervención defendeu a
mesma dirixin unha revista e fasc(- in.evitabilidade do partido único
name esa profisión. Ao meu en- en Cuba, tomando como referéntender .ur. bon xornalista ten que cia histórica a José Marti.
ser un cadro político e daquela non
é facil a formación de xornalistas . O socialismo en princípio ten que
Un dos meus critérios a ese res- ser con vários partidos. Nós xi.ligapeito é que deben estar fÓrmados mos ás veces as causas por cuespreviamente noutra matéria. Ese é tións de princípios e non nos damos
un problema, o outro é o do deba- canta de que a política faise no conte. Debería facerse un esforzo por texto dunha relación de forzas. Cuabrir determinados debates como ba ten o sério problema de estar tan
os había na época do Cha, criar perta dos E;stados Unidos que ne- unha revista teórica. O contraste cesita unha unidade nacional moi
está en que un país cunha prensa grande, e portante ten que ter un
tan mala se faga unha convocató- partido da nación cubana. A miña
ria do Congreso onde se plantexan opinión é que o F!artido Comunista
críticas moi fondas ás deficiéncias de Cuba é máis obreiro-campesiño
da revolución: á unanimidade das do ~ue debería ser, . cun espacio
vot.acións, á falta de debate, ao máis claro para o que eu chamaría
problema de que o sistema demo- sectores médios do socialismo, os
crático, ás fallas do poder popu- sectores intelectuais, profisionais e
lar... todo iso sae na convocatória técnicas·que a revolución formou. O
e _convídase ao o povo a discutir. discurso é moi obreiro-campesiño e
un partido concebido para a nación
Eu non son militan'te do PCC e vou cubana ten que abrirse a eses ouaos d.e bates do meu bairro, con tros sectores.
amas de casa e xubilados -eu fago
o meu trabal lo na casa . Ali planteo '. A esquerda latinoamericana réitodo o que quera: a revista teórica, vindica a democrácia perdendo
o debate, eleición por votación se- .peso aquela xen~ralización de
creta nas orgaizacións sociais, de- que as eleicións pertencian ao
putados cun programa e non con conceito burgués da mesma. Cal
biografía (eu antes tiña a opinión é o sentido ·que lle dá despois
de que a eleición via biografía era das experiéncias chilena ou niunha maneira de combater a de- caragüense?
magóxia), .. . todo iso dixeno. Hai
por tanto unha aceitación do deba- A reivindicación é o socialismo con
te e a crítica que non se reflexa na democrácia . Ninguén mo pergunprensa. A televisi<'>n recolleu un tou no debate, pero eu dicia que o

termo ditadura do proletariado non
deue usarse. Hai unha reivindicación da democrácia porque a ditadu ra produce arelas de democrácia en todo o mundo, e cria unha
tendéncia anti-autoritária , unha
. non aceitación de que os partidos
non impoñan critérios desde arriba. A xente quer participar na
construcción das liñas dos partidos
e nos mesmos movimentos populares surxe a reivindicación de ter
a posibilidade de discutir a liña da
organización sen que o partido veña dicer o que hai que facer, como
sucedeu moito tempo na esquerda. Cando eu estaba na Universidade os dirixentes non os elexia a
base estudantil senón que os candidatos os designaban ·os partidos,
e non habia espácio para os independentes. O conceito de hexemonia, que creo que é básico manexar para a democrácia, é que o teu
proxecto gañe un consenso e que
as persoas que representen ese
proxecto podan ser calquera, do
teu partido, independente ou calqu er outra . Os uruguaios están
dando un exemplo elex~ndo para a
Alcaldía de Montevideo a Tabarés
Vázquez, un militante socialista de
base, e a Danilo Stori -na candidatura a vicepresidente-, que son militantes con prestíxio profisional,
persoas honestas con recoñecimento da povoación.

40%). O gran desafio da esquerda
é gañar unha maioria absoluta e
creo que a crise dos paises do
Leste de Europa favorece que podas erguer un proxecto democrático creíbel. Xa non hai as pantasmas do socialismo totalitário , do
partido único ... un proxecto como o
uruguiao onde están o PC , os Tupamaros e outras forzas ten credi bilidade. Estamos en condición de
poñer en marcha proxectos nacionais, insertos nas tradicións dos
nasos paises, e aglutinar a unha
gran maioria. E só asi podemos
pensar en que algo se producirá
no seo das Forzas Armadas.

AcRISE Dos
PAÍSES DO LESTE É
REFLEXO DE
PROBLEMAS, NON DA
PERESTROIKA,
SENÓN DA ÉPOCA
ANTERIOR QUE
AGORASE
DESTAPAN
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queren deixarlle esa bandeira ao
enemigo. Creo que hoxe hai unha
conceición máis política do militar
que en décadas pasadas.

m

A derrota eleitoral do sandinismo, coque supuxo de victória a
consecución da fin da guerra, foi
un ponto de inflexión no debate
da esquerda. En Nicarágua dase
a paradoxa que as Forzas Armadas son, fundamentalmente, garantes do proceso democrático.

SE

De feito haberia que ver quen ten o
poder en Nicarágua. Se o poder é
Exército este é sandinista, e por iso
a política americana diríxese a desmontar ese exército. Aí pérdese o
governo pero unha parte importante do poder segue en mans sandinistas. O problema é para a condu ción sandinista. Hoxe hai un enorme movimento de masas que o
sandinismo ten que estar frenando ,
e que poderia facerse outravolta ca
governo. Haberia que perguntarlle
aos sandinistas , pero a administración da crise enorme do país é un
desgaste para calquera que governe. Non sei se no mesmo caso eu
estaria pola mesma saida.
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Un dos aspectos clave destas sai das das que falo, como a salvadoreña, é que a vangarda esté disposta a sacrificarse para vivir cunha
gran austeridade, que dé exemplo.

Pero chegando. ao governo por No meu libro "América Latina :
unha via eleitoral -e vostede vi- Vangarda e crise actual", falo dun- O caso das Nais de Maío, constiviu a experiéncia chilena-,como ha estratéxia político-militar, e iso tuidas na conciéncias máis crítidesmontar a presión dos pode- non contradi o que .Qigo. Todos os ca da esquerda na Arxentina
res fácticos (a ameaza militar no- · partidos, mesmo os de direitas, te- serve para que lle pergunte pola
meadamente) vai ser un dos gra- ñen unha estratexia militar, -que a importáncia do movimento femives problemas. Que resposta ten fan através das forzas institucio- nista na catarse da esquerda laá esquerda a esta interrogante? nais-., pero unha éstratéxia políti- tinoamericana.
co-militar non significa tiroteos,
Hai várias posturas. Eu non creo significa pensar como vas resolver Non o teño seguido e sempre me
na posición dun dos meus entre- o problema das forzas militares. teñen criticado non telo feíto, pero
vistados que di que senda governo Se a gran maioria da povoación coñezo a loita das mulleres chileas forzas armadas van responder está cun proxecto iso ten que nas e a das arxentinas. Penso que
ao mandato legal: en Chile demos- afectar ás forzas Armadas. Pero as nasas mulleres loitaron polos
trouse que isa non era asi. Pero ·o todo vai depender do tipo de pró- seus tillos, porque Ue tocaron a feargumento que ·che dan-é que non xecto e do tipo de traqallo que se bra máis fonda de todo ser humano, que é a perda dos fillos , e trenhabia maioria, e iso é certo (o Go- . faga coas forzas armadas.
. te a iso non lles importaba nen a
verno de Allende chegou a un
Está abandonando . a esquerda vida. Houbo moita valentia nesas
latinoamericana unha visión mi- mulleres e eu destacaria o caso
de Hebe Bonafini, que se enfrenta
litarista da política?
de tal maneira ao poder militar que
Estase abandonando a desviación os desconcerta .
REIVINDICACION E militárista, pensar que todo se resolve pala via militar. Os próprios A muller mobilízase polos desapaSOCIALISMO CON
movimentos político-militares téñe- recidos e nas povoacións, porque
no claro; non hai apenas organiza- ali vive a sua família. O problema
DEMOCRACIA. O
. ción deste tipo que non esté plante- comeza cando se trata de tareas
TERMO DITADURA DO xando unha negociación,· procuran- políticas que a separan das fam ído un ha fórmula de paz ... Se están lias prodúcese o problema e redúPROLETARIADO NON
enraizados no pavo danse canta do cese a capacidade de combinar unDEBE USARSE
seu desexo profundo de paz e non ha via equilibrada. Ultiniamente en-
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HoxE HAI UNHA
CONCEICION MAIS
POLITICA DO MILITAR
QUlEN DECADAS
PAS DAS

s
trevistei a unha comandante guerrilleira, e teño o proxecto de facer un
tráballo sobre dirixentes _femininas,
para ver que significa ser dirixente
nun alto nível, co machismo
latinoamericano, a situación de
atraso e as ataduras familiares ..

ªº
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Marx pensaba na liberación da
muller co desenvolvimento das forzas productivas , non no noso subdesenrolo, onde non hai meios técnicos que a libren dunha morea de
traballos que a atari . Que
posibilidade ten unha muller de alto nível de combinar a dirección
política coa estabilidade do fogar é
un gran desafio sen resolver. As
mulleres dirixentes teñen que renunciar moitas veces a ter fillos ou
a ter un fogar estábel.
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Falou de que a perestroika, independentemente doutros xuícios,
serviu para desbloquear o debate da esquerda latinoamericana.

curso máis orixinal. Para moitos en
América Latina decirse marxista-leninista é unha definición que precisa explicacións para poderse defend·er. Quizais o lema de "Pátria
ou morte", histórico en Cuba, podía
ser máis adecuado.
Fidel é unha persoa moi apaixoada
e as reaccións ás veces teñen a
ver coa política do imperialismo:
non aceita nada que veña do imperialismo. Por exemplo, na Constitución cubana fálase de que o PCC
é a vangarda da revolución, Fidel
sabe que iso é un absurdo, pero é
algo que os Estados Unidos lles
gustaría que non estivera.

Frai Betto fíxolle unha entrevista
moi sonada a Fidel Castro, Fidel
e a relixión, na que se pronunciaba en favor duntia converxéncia entre as forzas da esquerda
coa teoloxia da liberación. Esa ·
síntese foi a de Nicarágua. Pode
ser o camiño máis revolucionário en Latinomérica?
En moitos paises é moi importante,
en· Cuba quizá non tanto. Pero sírvame para explicar algunhas cousas de Fidel. Cando morre Echevarria alguén do PSP (o que era
propriamente o PC cubano) tíralle
unhas referé·n cias relixiosas e a
Deus. Fldel fai entón -e estamos
no princípio da Revolución- un alegato en contra desa mutilación do
texto, contra o sectarismo do PSP.

Fidel está claramente porque os
cristianos participen no proceso revol ucionário . Na convocatória do
Congreso do PCP estase discutindo a entrada dos cristianos no partido e as posicións sbn ao 50%. Fidel
vai a.Brasil e entusiásmase co espíritu da xente da teoloxia da libera- ción, nomeadamente co anti-consuE cal é a sua visión da peres- mismo, que é un dos grandes problemas da mocidade cubana.
troika?

A direita nun momento dado aproveitou máis a perestroika porque
lle deu pé a confirmarse en base á
crise do socialismo . A esquerda
estaba como aferrada a unha
igrexa e tardou en decatarse da
importáncia da democrácia no socialismo, do antidogmatismo ...
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Publiquei hai un tempo un libro
cunha entrevista con Kiva Maidanik, que se chamaba "Perestroika:
a revolución das esperanzas". Este
é un investigador soviético, moi coñecedor da América Latina que foi
a Nicarágua a dar ,unha charla e a
quen entrevisto. E 1987 e estou
entusiasmada coa perestroika.
Despois diso ven a crise dos Paises do Leste e a gran crise soviética. Teño moito temor ao que pode
pasar, porque están vivindo un momento crítico que é reflexo de problemas, non da perestroika senón
da época anterior que agora se
destapan . Isa é o que quflí evitar
Fidel en Cuba. El quer facer unha
transición regulada- cara á democrácia e unha economía mais eficaz e non o modelo que copiou e
non serviu, pero dunha maneira
que non se destrua o socialismo.
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Eu coñezo outras atitudes de Fidel
e penso que as cousas van por aí.
El veu tres anos antes de ·que se
dera a caida dos paises do Leste;
o problema da débeda externa
veuno tres anos antes de que estalara. En definitiva, percebe os
problemas de Cuba e ten un critério de solución que non provoque
o descalabro. Os cubanos non
queren botar . trinta anos de loita
pola borda.
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IDEL QUER FACER
UNHA TRANSICION
REGULADA
Á DEMOCRACIA E
A UNHA ECONOMIA
MÁIS EFICAZ, PERO
DUNHA MANEIRA
QUE NON DESTRUA
O SOCIALISMO

O problema do crecimento demográfico (500 millóns de persoas
no ano 2000) e a impagábel débeda externa debuxan un panorama
explosivo (o cólera extendéndose por Peru é un problema do
XIX). Pero a esquerda necesita
modificar o seu discurso, mesmo
facelo máis pragmático.

Hoxe en dia hai máis necesidade
de facer unha revolución e máis dificu ldade para facela. Penso que a
neces idade é tal que os factores
.subxectivos, a maduración da conciéncia dos dirixentes, pode dar un
Ese discurso de apresentarse · salto a un proxecto de desenvolvicomo último bastión do socia- . mento, que non ~ o socialismo pelismo responde a esa táctica ro ~ampouco o capitalismo liberal.
coidadosa.
A esquerda empeza a pensar na
Ali dinche que é fundamentalmen- necesidade dunha estratéxia conte un discurso para o povo cubano, .xunta, de tipo rexional. Requírese
para mante.r a moral, que non se que a esquerda debe priorizar a
pode entender fóra. O fundamental profundización na reflexión para
avanzar (ápido, porque senón yai
é manter a coesión popular.
haber estalidos sociais. e aí vai
+
A min quizais me gostaria un dis- quedar a causa.
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posTRIMERIAS DO CONFUTO NO GOLFO

CRISE EN CONVERGENCIA I UNIÓ

NOVA OU VELLA ORDE
·1NTE RNAC IONAL
MANUELCAO

As resolucións-da .ONU sobre a invasión iraquiana de Kuwait levaron
á opinión.pública a idea de que se tentaba implantar unha nova orde
nas relacións internac.ionais. A resposta imediata do Consello de Seguridade instrumentada no embargo, bloqueo e finalmente bombardeo de Iraq e Kuwait por parte das forzas multinacionais veu indicarnos que esa nova orde internacional xa existe e a sua vulneración carrexa graves consecuéncias para o infractor. Do desenvolvimento do
conflito intersaríano~ extraer certas ensinanzas que nos alumearian
sobre esa nova orde internacional non explicitada até agora en nengún documento coñecido.
1.- Obxectivamente hai que dicer que o conflito do Golfo r,onfrontaba
dµas forzas lideradas, unha, polo trio USA-Israel-Reino Unido, e, a
outra, polo líder iraquiano Sadam Hussein. Estados Unidos convértese, pois, no xuíz e brazo executor que fará efectiva esa nova orde internacional.
2.- O desenvolvimento mil_itar no conflito deixou claro que USA quer
rentabilizar o seu aparato militar, sabedor de qu,e a sua superioridade
é incontestábel e abrumadora sobre calquer outra forza. USA, ferida
pola perda de mercados e poder tecnolóxico produtivo e mercantil
clásico, utiliza o seu aparato militar para obter recursos financeiros e
manter a sua situación de supremacía a nível mundial.
3.- Na cúpula desa nova orde internacional estaria logo Estados Unidos, única superpoténcia militar e cultural e posuidora, ainda, dun importante poder económico . As poténcias económicas emerxentes ,
Xapón e Alemana, pexadas pola derrota da 11 Guerra Mundial teñen
pouca preséncia nas institucións que regulan e influen na determinación das bases da nova política internacional. Di o político británico
Michael Heseltine: "Cal é a esencia do' poder? Pois, con toda seguridade a poténcia económica e a poténcia militar. E non vexo grandes
cámbios no equilíbrio militar futuro . O único cámbio é que Rusia non
ten máis diñeiro. Non pode financiar o seu esforzo militar".

..Pragn1atismo contra nac[onalismo

Avívanse as diferénciaS
entre Roca e Pujol
• PACO SOTO/BARCELONA

1.

O secretário xeral de
Convergéncia Democrática.
de Catalunya (CDC),
Miquel Roca, manifestou,
non sen certo entusiasmo,
durante a última reunión
do Consell Nacional
(órgano dirixente) do
partido, que tanto a sua
organización nacionalista
como a coalición
Convergéncia i Unió (CiU)
gozaban de boa saude.
Roca recalcou a celeridade coa
que tiñan cerrado con Unió· Democrática (UDé) -sócio de coalición de CDC'- as candidaturas
municipais e insistiu na necesidade de acabar cos "maos agoi- .
. ros" que pesaban sóbre a CiU.
Pala sua parte,_o presidente da
~eneralitat e de CDC, Jordi Pujol, declarou en várias oéasións
que existia unha campaña de
erosión e de confusión contra
~iquel Roca e o ,próprio partido.
Oeste xeito, tanto Roca eomo
Pujol fixe.ion auténticos esforzos
para desmentir, ou polo menos
· minimizar, as supostas diferéncias entre ambos líderes políticos que alguns médios ventilaron con fruición.
As diferéncias entre Roca e Pujol non constituen, con todo, unha novidade. A relación entre
ambos políticos sempre foi un
tanto conflitiva. A novidade é que
de-sta volta as discrepáncias sairon á luz do dia.

-

Nacionalismo
e pragmatismo
Jordi Pujol ten ·algo que moitos
políticos desexarian: soubo esabe conectar con amplas capas

da povoación catalana que ven
nel un home autenticamente nacionalista, defensor e amante dos intereses de Catah.inya. · Pujo! é un típico produto .da burguesia rexionalista catalana, con capacidade para transmitir mensaxes sirnfelas pero -incisivas que
chegan ao máis fondo de amplos
sectores da pequena burguesía.
Mes~re na arte da doble linguaxe, o presiciente autonómico e
de CDC sabe moverse entre as
masas de potencia!s votantes da
coaliciór) que governa a Generalitat. Mellar ainda, sabe, cando
. quere, ~onvencer.

-

ce -na prática ao menos- Catalu.nya nestes momentos.

Alcalde d-e Barcelona

A non correspondéncia entre o poder económico e cultural das poténcias emerxentes e o poder político-militar na cena internacional ha de
. ser fonte de conflitos. Non hai indí_cios de que as poténcias militares
hexemónicas xurdidas da 11 Guerra Mundial teñan intenciión de compartir esa área de poder coas novas poténcias emerxentes. Convén
recordar as tensións entre USA e Xapón debido á construción do novo avión de combate FSX para as forzas armadas niponas.
4. - Por razóns de masa crítica orzamentaria e de investigación básica
na actualidade, só USA, URSS e China poden competir no deseño e
construción de armas de avanzada tecnpoloxía, cualitativamente moi
superiores ás de calquer outro país. A combinación entre tecnoloxia
espacial, inform_ática, electrónica, novas teconoloxias e novos mate. riais só pode ser abordada por grandes países ou áreas económicoxeográficas. E aqui onde englobaríamos o caso de Alemaña e Xapón. A necesidade dun espácio vital e territorial superior é evidente,
e, particularmente no caso da Alemaña, é difícil de acadar. Pódese
pensar, en cámbio, nunha política defensiva europea, máis as suas
posibilidades reais están por ver. O Reino Unido é un aliado natural
de USA e os recelos entre Franza e Alemaña poden aumentar. Queda para Europa a opción de continuar baixo o paráguas norte-americano como até agora·. Esta parece a solución máis viábel no imediato
futuro.

A última intentona de Roca para
conseguir niaiores cotas de poder en CDC tivo lugar cando o
partido, nos inícios do ano pasado, considerou necesário empezar a buscar candidato á alcaldia
de Barcelona. Segundo diversas
fontes, Pujol ·ofereceulle a Roca
ser alcalde pola cidade condal,
para o que o político converxente pediu certas garantías, entre
elas que si non o conseguia, seria conselleiro en xefe do GoverMiquel Roca, en cámbio, é un
no da Generalitat nas próximas
5.- Nas áreas movedizas do Sul a nova arde internacional parte dun
político profisional e pragmático.
eleicións autonómicas nas que
princípio básico: O mantimento do Sul ao servício do Norte evitando
Ambicioso, frío, calculador, sabe
concurriria como número dous
que podan aparecer tentacións hexemónicas que no futuro poñan en
o que qu~r e onde vai. Nacionana lista por Barcelona. Pujol neperigo a succión dos recursos dos países do Sur, ou, simplesmente,
. lista por circunsfáncia, poderia- , gouse e ·Roca tivo que reducir as
que podan modificar os prezos deses recursos. Trátase, en suma, de
se dicer del. que soubo abeirarsuas aspiracións. Conformábase
minimizar riscos, eliminar incertezas políticas, militares ou relixiosas
se do mal tempo, e isto xa descon ser semente conselleiro da
que interfiran na aplicación dos modelos do capitalismo actual.
de que compartia un despacho
Presidéncia. Asi as causas, foi
de avogados co actual vicepreA superioridade ideolóxica, intelectual, política e militar do capitaUsmo
pasando o tempo e os rumores
sidente do Governo . central,
ocidental non deixará opcións, será implacábel cos países ou áres
sobre as diferéncias entre amNarcís Serra.
bos dirixentes de CDC fixéronse • díscolas. Que mellor arde que a disciplina férrea no fundamental adubiada con alcool e festas debidamente. autorizadas. Enténdese asi
cada vez máis ·insistentes.
que frente a Ocidente só unha zona podería ser perigosa. Era eseeta
Ministro en Madrid
a área do .Golfo que concentra importantes riquezas naturais e canta ·
. A designación de Josep Maria
con posibilidades de expansión debido á existéncia de grupos étnicos
Roca sempre anceiou unha carCullell como candidato de CiU á
con história e relixiosidade comúns. Para o resto dos países de Afriteira ministerial en Madrid. Tenalcaldia de Barcelona, mália os
ca e América as opcións son mínimas e o seu estado poderá oscilar
tbuno con Adolfo Suárez ·e con
desmentidos oficiais, demostra
Calvo Sotelo e ·non se.mella ter
que, por esta vez, Puj,ol saiuse -entre a frustraci'ón e a postración ou o simples abandono.
perdido a esperanza con· Felipe
coa sua, consolidándose no seo
6.- En definitiva, esta nova arde internacional ten unha liña divisória
González. Desempeña, tal e codo próprio partido e de CiU. Roclara, a Norte Sul,
naturalmente, a continuación do ideal anticomumo puido verse durante a errada
ca, pésie ao tono comedido emnista que se utilizará como arma retórica e propagandística pola sua
operación reformista, o papel do
pr~gado nas suas declaracións
home dialogante e aberto no seo
aos médios de comunicación, . efectividade probada até agora.
de CDC e da própria CiU e do
non parece ter pronunciado a
Os problemas desete modelo aparecerán no Norte entre as ·poténdas
político capaz de se entender
sua última palabra e todo parece
económicas emerxentes e as poténcias económicas.emerxentes e as
con Madrid. Ao révés, Pujol é
indicar que n0vas batallas pófítipoténcias político-militares vencedoras na 11 Guerra Mundial. O tipo
partidário de manter un tira e
cas están perto. Ment<es, as difide conflitos _xerados por estes país.es ou áreas a história con. maiúsafrouxa permanente coa Admiculdades á hora de cerrar as liscula da humanidade no futuro. Os países do Sul cada vez m·áis de. nistraéión central. Gómprelle de
tas eleitorais cara aos próximos
pendentes do mundo desenvolvido non s.on capaces d9' propor ideocara .ás suas próprias bases. Fioomícios municipais entre conloxias alternativas e progresivas, actuan divididos entre si e tecnoloxixouse este óbxeti:vo como forma
verxentes e democristianos de
camente están tan alonxados dos industrializados que as diferéncias
de conseguir que Madrid poida · UDC non fixeron senón empiorar
fanse cada vez máis cualitativas e 'insalvábeis .
. ceder en temas como a revisión
o clima de entendemento e de ·
do modelo estatutário, a finan- ' diálogo na coalición que governa
Quizá no futuro haberá que elaborar un -códigó moral para a conserciación autonómica e determina- . Catalunya desde hai máis dunha
vación de certas colectividades humanas como se fai c0as espécies
das competéncias das que ,~aredécada. ·
+ protexidas. Será unha solución ecolóxica pero bastante penosa. •
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m?ioria só loita pala autonomia dentro dos Estados actuais

Os Kurdos: unha nación sen estado e sen amigos
•MANUEL VILAR

Non está moi clarA a orixe
do povo kurdo, pero
supónse que son os
descedentes das tribus
indoeuropeus que hai
4.000 anos habitaban as
montañas onde hoxe se
tocan Síria, Turquia, Irán e
lraque. Tiveron que ser os
povos montañeses que
estiveron en contlito
permanente cos impérios
Sumério, Babilónico e
Así rio. Os kurdos téñense
por descendentes dos
Medas e dos que lle deron
unha boa malleira aos Dez
Mil gregos de Xenofonte.
Eses ubárbaros" talaban
unha língua de orixen .
indoeuropea ~non
semítica) e podese dividir
· en dous importantes
dialectos: o Kurmanji, que
se tala máis no Norte e ten
duas formas literárias
asegun se escreba con
caracteres cirilos ou turcos
latinizados e o Sorani, que
se fala maiormente no
!raque e ensinábase nas
escalas.
Pero non é ate a época árabe
na que se escomenza a usar o
termo "kurdo" que, no século
XVI , pasará a definir algo máis
que un espazo xeográfico (ainda que aparezca en moi poucos
mapas) para ser un conceito social e político ao referirse a unha cultura humana.
Pero para os kurdos algo máis
importante que as oríxemes remotas é a sua identidade que
souperon manter, cando menos,
durante 2.000 anos, mentreas viciños seus sofrian sucesivas ínvasións e foron absorvidos por
culturas alleas. A sociedade foi
esencialmente tribal, posto que a
maioria deles eran nómadas ou
semi-nómadas que pasaban o
inverno nos vales e os veráns
nas montañas. Pero este nomadismo que sustentaba a estrutura tirbal desintegrouse xa a finais
do século pasado. Seguir a dicer
que son tribais é alimentar o mito do rebelde romántico. Se hai
valores que perduran e que lles
permitiron a sua pervivéncia, como a lealdade ao sheikh ou líder
local, unha mestura de cacique
local arroupado con cartas funcións relixiosas. Os principais líderes kurdos hoxe (Talabani e
Barzani) teñen en comun o ser
descendentes dun importante
sheikh e outros, con plantexamentos máis esquerdistas, manteñen estes lazos de lealdade
como forma de coesión.

sintegración do império ótomano
os kurdos pasaron de ser firmes
candidatos para ter o seu próprio
Estado a atopárense en minoria
marxinada dentro de cinco Estados, mirados con sospeita e obri-_
gados a ir cos xeitos da maioria.
Tiveron que adeprender a língua
do Estado no que se atopaban,
turco, persa ou árabe. Os seus
sentimentos nacionais foron ignorados e abrigados a renunciar á
sua identidade. Os ingleses e
franceses só tiñan ollas para o
petróleo que se acochaba no território kurdo, polo que en vez de ·
criar o Estado prometido adxudicáronse indirectamente o território e o petróleo kurdo através dos
seus novos Estados clientes. Síria e !raque. Como sociedade
eminentemente pastoril e imparcial querian que os deixaran en
paz. Moitos intentaron resistir ante os abusos que os governos
lles impoñian, pero entón os ingleses mandaron a sua aviación
e apaciguaron a revolta. Aqui escomenza a tomar carpo a identidade nacinal do povo kurdo.

Língua proibida
en Turquia
En Turquía, onde viven máis de

1 O millóns de kurdo.s, estalles
proibido usar a língua e definirse
como kurdos. Oficialmente son
chamados "os turcos das montañas". Contra esta discriminacion
reveláronse nos anos 20 e 30 e
o governo contestou con gran
dureza e deportando miles das
suas terras. En 70· anos da exis. téncia da moderna Turquia os
kurdos pasaron 46 anos baixo a
lei marcial, sustituida no 1983
por unha lei de excepción na que
un curdo pode ser detido (que
quer dicer torturado) .durante 30
dias por falar ou escrever en kurdo ou ter unha casete de música
folk. Na pasada década foron
máis de medio millón os kurdos
detidos na Turquia. E neste entorno violento e cruel no que surxe o Partido dos traballadores
Kurdos (PKK) o único partido
kurdo que declara loitar por un
Kurdistán independente, mentres
os outros partidos loitan por autonom ia dentro dos límites ·das
actuais Estados. Mais o presidente turco Ozai, no seu intento
de facer pontos para entrar no
Mercado Comun, viu que habia
que reformar un pouco a política
con respeco ao seu "xigante dormido" e móvese cara unha certa
liberalización do problema Kurdo. De momento. unna lei que

debia pasar polo parlamento
proibindo definitivamente a língua kurda foi posposta e decideu
que a autonomía, para os kurdos
iraquies, non para os turcos, · será menos perigosa que unha cer~
ta influéncia de Síria e Irán no interior dun -lraq.ue "balcanizad<?".

-

No lraque, onde vivian máis de 4
millóns de kurdos (o 23% do total
En Irán. os kurdos pasaron a ser
da povoación iraquiana), a- situadominados nos ános 20, pero no
ción oficial é de que os kurdos go46. conqueriron declarar a repú- · zan de autonomia e na constitublica de Mahabad e fomn capáción recoñécese a dualidade do
ces de mantela durante vários
Estado .árabe e kurda. Entre os
meses até que as tropas iranies
anos 64 e 75 os kurdos, liderados
arrasárona e colgaron aes seus
polo mítico Mullah Mustafa Barzadirixentes. Para manter aes ·kur- -ni líder do Partido Democrático
dos baixo control permitiron que · Kurdo, eran suficientemente foros xefes locais rexistaran as te- · tes como par.a manter unha situarras comunais baixo o seu neme
ción intermitent~ de guerra e ne- _
e foron ben recibidos dentro dci.. gociacións pala paz. No ~ 974
elite dominante en Irán. Pero co
Baghdad ofrece-lles a autonomía
derrocamento· do Shah os kurque os kurdos rexeitan e encetan
dos piden a autonomia no marco
outra tevolta, apoidada fortemendun estado federado. Mais a
te por Irán.· Pero cando lraque,
resposta dos ayatoiiahs foi a
polo tratado de Arxel de 1975, reocupación do Kurdistán por
núncia ao estratéxico e vital canal
200.000 soldados e 30.000 kurde Shatt-ai-Arab, .os iranianos redos suponse que foro'n asasiña:
tiran á axuda aes kurdas e o seu
dos· nos primeiros anos do réxilevantamento derrúbase, 100 mil
men de Khomeni, cantidade sukurdos fuxen para Irán, 30 mil foperior aos habidos durante a reron feitos prisioneir<;>s, 4'.000 vilas
presión dos 40 anos da dinastía
kurdas foron destruidas, árabes
Pahlavi. Co Shah os. kurdos .son levados' para repovoar o terrieran definidos como os "ários
tório kurdo mentres estes son
puros'.' polo que non poderian
deportados por miles para o Sul
do lraque.

NON PIDEN TANTO
M. VILAR

0 -direito inalienábel á libertade e á autodeterminaApesares de tanto abuso e de tanta negociación
ción tan usado cando a invasión de kuwait e polo
dos direitos humáns e políticos ós kurdos manteñen
que a metade do exército de primeira poténcia tivo
a sua identidade como povo, a sua lí ngua e coheque f~cer unha viaxe arredor de médio mundo, pasión cultural. Ningún poder rexional foi capaz de
rece que non vale para o Kurdistán. Será que os
afrontar o problema kurdo abertamente e se non se
americanos preferen a Saddam antes que un !raten en consideración aos kurdos non haberá paz na
rexión. Dasexarían que se esJablezca un Kurdistán · que dividido e baixo unha revolución incerta para
os intereses yankies na zona.
independente, poder sentarse na mesa para discutir
o futuro da rexión e ter un representante nas NaMentres eles necesitan de mediciñas, mantas e alicións Unidas. Pero só os grupos do exterior manteñen esta bandeira alta. Os dous partidos máis im- · mentos, a coalición aliada da guerra do Golfo que
Minoria non desexábel
tanto pánico tiña a que Saddam usase as armas quíportantes que actuan no interior do Kurdistán iraquiano tañen unhas demandas máis mocjestas, pe- . micas contra Israel, asiste agora tranquilamente ao
Os kurdos consideráronse, en
·
xenocídJo dun povo, cinco veden volver á autonomia dos
certo modo, independentes desces máis numeroso que o Pa~
anos 70 e igualdade como cide o século XVI cando os persas
lestino, por gas e por deportae os turcos lles permitiron unha dadáns dun lraque livre. ~les
ción. Xa antes tora gaseado,
relativa autonomia a cámbio de
saben que as condicións non
deportado e arabizado, pero
que mantivesen a paz na raia en- · lle son propícias e veñen repicon todo o que vai sair deste
· tre as duas poténcias. Pero a
tindo que a sua intención non é
conflito é unha maior identificarachar as fronteiras dos actuais
COALICIÓN ALIADA
partires do XIX eses mesmos go- ción e colaboración entre todos
vernos decidiron controlar eles
Estados, senón ter autonomia
ASISTE AGORA
os kurdos e probabelmente nodentro dos que viven. Pero- aumesmos as suas tronteiras, polo
vos
xeitos de violéncia que eles
tonomia dentro dun Estado auque esas tribus relativamente in.TRANQUILAMENTE AO
sempre rexeitaron, como as
dependentes pasaron a ser ·contoritario é un conceito a todos
XENOCIDIO DUN POVO guerrillas urbanas.
•
troladas directamente. Coa deluzes pouco dirixíbel.

-A

separarse do estado iraniano.
Con Khomeini foron tamén -falsamente descritos como "o millar
dos l']lusulmáns", polo que nunca podarán desprenderse da república islámica.
·

Coa guerra entre Irán e lraque os
kurdos viren unha nova oportunidade para estabelecer enclaves
con certa independéncia. lraque
apoia aos kurdos do Irán, que
pronto foron derrotados. O exército da república islámica ocupababa aldeas aos kurdos iranianos
e entregávaas aos kurdos do Iraque. Estos chegaron a controlar
unha boa parte do Kurdistán, pero nos·15 dias seguintes ao cese
das hostilidades bélicas entre
·1rán $ lraqµe as tropas de Saddam Huss~in expulsaron aes
pashmergas util_
izando gases e
armas _químicas. Só 6.000 morreron na cidade de Halbja, 30.00
escaparon cara Turquia e 30.000 ·
· cara Irán. Xa no ano ·83 as tropas
de Saddam entraran en Qushtapa e Oiyana levando a todos os
homes que atoparon entre 12 e
_80 anos. Paseáronos por Bagdad
pretendendo pasalos por presos
· iranianos, despois nunca máis se
soupo deles nen nengun organismo internacional se preocupou
pala sua desaparición.
•
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CARTAS

-

OS TAXISTAS,
O DNI E ALGO MAIS

· TOKIO .

Os mandamais do taxi en Vigo,
erixíndose en lexisladores, arbi. tran unhas medidas de seguridade que producen estupor na opinión pública. Din eles, na le.tra
·peque na, · que portearán a aaqueles que se pleg1:.1en ás suas.
esixéncias e pagando, claro.- O
usuátio do taxi que yaia ca DNI
na boca e suplique ao de turno
que o leve ao seu destino, que
leve os cartas preparados e se limite ao siléncio máis absoluto
para non molestar ao conductor.
Ah!, que non se lle acorra pedirlle o carné municipal ao taxista e
menos ainda que lle mostre o
DNI.
Que o viaxeiro non poda fumar
no té;lxi non significa que o taxistateña que privarse de ir ca puro
na boca, alimento necesário para miti"gar a sua falta de descanso, Claro que tampouco · debe
esixírselle o tacógrafo que mide
o seu esforzo, pois de facelo atopariamonos que a moitos deles os pluriempregados- faltarianlles
horas ao dia para compensar a
xornada.
•
·
Un taxista, patrono el e sinceiro,
ocorreuselle . confesarnos que
habia que obrigarlles a usar tacógrafo, medida que garantiría
usuário unha seguranza no
uso do servício, porque, de ser
asi, alguns asalariados e os pluriempregados, non sacrificarian
a sua saude nen arriscarian a
dos usuários,. traballando máis
horas do que o sentido. comun •
considera.

ªº

Evidentemente, estas confesións
de parte veñen confirmar a necesidade da sua aplicación obrigatória xa que é óbvio que circular
en vias urbanas precisa duns reflexos moito maiores que conducir en carrretera.
Este dos taxis é un drama que haberá que porlle música.de fondo.
pero todo se andará Agora o DNI_
na boca, despois, quen sabe?

vostede. A miña idade non me
permite estar ao dia nen ao tanto
do,s novas escritores.
O meu- enderezo é en Our'ense,
rua de José Antonio 5-4º dta. e o
teléfono o 21-36-86. Mándolla
pois quixera, non só agradecerlle
moi moito a pubricación do seu
magnífico traballo e as loubanzas dos meus libros das Edicións Andoriña, senón poñerme
á .sua disposición se .nalgunha
causa poidera servilo e a miña
experléncia serlle útil nos seus
trabal los de investigación. .
De vostede moito abrigado.
. ARMANDO FERNANDEZ MAZAS

·

·

(Ourense).

SOLIDARIEDADE
COS KURDOS

AVELINO MEIRIÑO

e outras quince firmas
(Vigo)

A Asociación de Escritores en
Língua Galega acorda dirixirse á
opinión pública para manifestar a
CARTA ABERTA
sua solidariedade ca pavo kurdo,
A ANTÓN CAPELAN
étnia e cultura que na actualidade está senda obxecto, máis que
Estimado señor:
nunca, de etnocídio 1e xenocídio.
Sorprendido e emocionado ao
Resulta preocupante, a estas aller o seu artigo A esperada bioturas da história e da civilización,
grafía de Cándido Femández
a represión practicada polo imMázas. A miña sorpresá debiase
perialismo político e económico
a que un señor que mostraba
sobre numero.sos pavos e n_agrande coñecimento sobre a
cións, indivíduos e culturas, que
época e a vida do meu irmán, _ ven negados os seus direitos á
que facia moi ·atinadas observalibre existéncia e desenvolvimencións sobre a edición do libro e
to. O caso do Kurdistán, pavo reque coñecia mellar ca min dados
partido artificialmente entre cin~
moi precisos da sua poesía e eu
ca Estados, e na actualidade en
sen saber nada, nen ter reparaperigo de ser bárbaramente anido nunca nas colaboracións en
quilado, reclama con toda urxénA Nosa Terra do Sr. Capelán. · cia unha solución de xustícia
Até cheguei a supoñer que fara
paz. A nación kurda, tantas ve· un seudónimo de algun meu coces esqueGida e silenciada, meñecido, cu caso de non selo, tora
rece nestes graves momentos a
un xoven galeguista investigador
solidariedadede máis activa do
da época, como parece compropavo galega. A Asociación de
balo as datas e a exactitude das
Escritores de Galicia fai unha
suas referéncias. Caso de ser
chamada á conciéncia·das perasi, espero que saiba discurpar a
soas e das iristitu9ións para que
miña falta de información sobre
$e esixa, im_ediatamef1te, p_ór fin

e

..C-·

O GOLFO PERSICO
El día se. ha vuelto loco
lo vulgar es un milagro.
La luz nos pone en el pecho
su pistola y nos da el alto.
Gabriel Celaya.

dando o diñeiro do seu querido
país.
O custo desta guerra que non
dista moito da invasión de Panamá, da cal ·. inda hoxe non se sabe. a cantidade de vítimas civis e
que deixou a un país sumido na
miséria, pondo un títere dos
seus intereses na presidéncia de
dito pais, é de 1.000 millóns de
dólares diarios, cantidade que
destinada a paliar a fáme no
mundo e o analfabetismo, teria
resultados moi positivos . Mentres se gastan estes 1.000 millóns de dólares diários eu en
Nova York miro como hai unha
lexión de desamparados que
marren cada ano nos parques e
nas estacións do tren, miro nenas de 4, 5 e 1O anos que pedeJl
nas ruas cos ellos de infelicidade, miro un país sumido rta droga e no Sida, un país que senda
un império e que tendo de sobra
recursos, non ten un sistema de
asisténcia social como en Europa, miro un país dun fanatismo
nacional tan grande que aos estudantes non lles -ensinaron outra xeografia que a dos Estados
Unidos .•E isto é un ha pena porque neste, como en todos os países, hai xente maravillosa e se
a polí~ica imperialista do actual
governo tiver outros vieiros poderia o país ser sinxelamente
máis grande: porque a grandeza
non está na forza. Con estes mil ,
millóns poderíanse arranxar moitas necesidades dentro do país
como son os servizos públicos.
Realmente é contraditório que
busque a excusa dunha invasión
este país para declararlle a guerra a Iraq . Cuando eles teñen
baixo o seu poder unha colónia
como é Puerto Rico desde o ano
1898; matando e mantendo nos
cárceres e na tortura a aqueles·
independentistas portorricanos
ou o caso de Inglaterra con Xibraltar, cu Irlanda e as Malvinas.

Lago dun mes da fratricida guerra dos intereses no Golfo Pérsico, non se adiantou nada, se
non é outra causa que contar
mortos. Moito antes do enfrentamento das·forzas aliadas ca Iraq,
Estados Unidos preparou o terreno pre-bélico. Manipulou os
servizos de información como só
eles ·saben facer. Ese foi o primeiro paso; o segundo foi a
compra de votos na ONU. Só taran quince as nacións que participaron na votación do "Consello
de Seguridade" pala cal se autorizou o emprego de todos os
meios necesarios para abrigar a
Iraq a retirarse de Kuwait. Dos
membros permanentes con direito a veto, Rúsia e China consegu iron enormes benefícios coa
sua posición ambivalente. A
fa_vu.. l/ld~ '¡J'tS/q_YURSS, recebeu en préstamo a
pequena cantidade de 4 mil miPofl<---..b4rdea./fyo...os Con
llóns de dólares de Arábia Saudi~da..UeYeJ
ta, Kuwait e os Emiratos Unidos.
China desde a represión do mo. vimento pro- democrático en Xuño de 1989, encontrábase nun
isolamento internacional. O seu
á barbárie que se desata sobre o
voto
de abstencipn- permitiulle
povo kurdo, criador . dunha das
culturas e literaturas máis ricas e- sair desta situación, xa que ao
dia seguinte da votación, o presi~umanizadas do planeta.
dente Bush recebeu o chanceler
ASOCIACIÓN DE ESCRITORES
Qian Qichen, cambiando a polítiEN LÍNGUA GALEGA
ca USA de non receber repre(A Coruña)
sentacións dese país e c&ncelando o embargo econón:iico a
que o tiñan condenado. Sen es"ENCAIXES DE BOLILLOS"
tendernos en benefícios que recebaron cutres países, e reseDiversos-meios de comunicac;om
ñando o máis important~; é cuestiverom a anunciar a - exporioso que o mismo .dia da votasic;om de "encaixes de bolillos 1'
ción, o secretário de Estado Baque a fins de Margo decorreu na
ker entregoulle ao secretário xeacolhedora vila de Camarinhas.
ral da ONU, Pérez de Cuellar a
A iniciativa, como qualquer outra
quen agora lle podiamos chamar
que vise a defesa, recuperac;om
"ratoncito Pérez" un cheque pota
Verdadeiramente nós non nos ine promoc;om das nossas melhocantidade de 185,7 .millóns de
teiramos moito de· como vai a
res tradigoes, só pode ser elogiadólares, como parte da sua adecontenda bélica, xa que as imada. Alegrámo-nos, portante, do
bedada a dita organismo que é
xes censuradas que nos chegan
grande ~ucesso dos ~rganizad~
de 495 millóns, suma acumulada
fálannos de que todo está ben ,
res, nom apenas para esta pndebido a que Estados Unidos
que se están cumpr:indo obxectimeira edic;om, mas também para
consideraba inoperante dita orvos, unha guerra onde non pareo futuro.
ganización.
ce que haxa martas. PersoalO único que nos cáusa pesar é
mente síntome moi triste ao sair
verificarmos como termos al~
Exipto conseguiu cancelar a déá rua e encontrarme coas banheios á nossa -prezada língua
beda externa, e asi seguramente
deiras dos patriotas que apoian
galega van oéupando o lugar
houbo outras moitas negociaa guerra, e penso que a xente
do~ vocáb1:.1tos genuínos. Igual : cións que descoñecemos. Pero
ten sede, non de xustiza, senón
que non queremos aceitar para a
os que pensamos por nós mesde sangue .
nossa aguar.dente a alcunha de
mos sabemos que esta guerra é
"orujo", desgrac;adamente prounha guerra de intereses. Non
Palas conversas que escoito no
.moviqa polo mesmo governo da . cabe dúbida que Sadám é un totraballo, na rua, no tren, unha
Galiza, nom deveríamos admitir
lo e que ninguén no seu sano
imensa maioria son partidários
que expressoes como "encaixes
xuízo pode tratar de defendelo;
da guerra, e, se é necesario, de
· de bolillos" -horrendo deéalque
ademais todos sabemos que é
usar armas químicas ou nuclea- ·
da língua de Castela- ·sejam foun asasino. Pero aqui trátase de
res. A última catástrofe foi a mormentadas e apresentadas como
tandade indiscriminada de inoliberar a un tirano pra entregar a
legítimas. ·As .obras que se expoKuwait nas mans doutro tirano;
centes que non ten excusa, can-·
rám em Camarinhas, lembrado bombardearon un refúxio ciporque todos sabemos que este
mos, chamani-se en galega renEmirato é governado 'pota família
vil, non está nada claro que cos
das e bilros os· utensílios -fusosmeios tecnolóxicos que presuAl Sabah dona do país e ~ue utiempregadas para as fazer.
liza os beneficios do p~troleo pamen ter as forzas aliadas, teñan
·ra comprar indústria de Ocidenese erro de cálculo, confundir un
Gal egos e galegas . também temas direito (dever) a "limpar, . te, 3,7% das accións de AT&T, · refúxio cun obxectivo militar.
21% de G.E.-N.B.C., 23% de
fixar e dar explendor'' ·a nossa
procter
& Gamble, 25% de EastEstá claro. que tecnoloxicamente
língua.
man Kodak e 70 corporacións
o ser humano chegou á lua e doSen mais, receba os nossbs
máis de primeiro nível mundial.
mina o espácio, pero espiritualmelhores c1,1mprimentos.
Todos uns personaxes que menmente seguimos en calzóns.
tres os soldados (c:arne de caLUZIA EIRAS RUIVAL
ñón) están na frente, estes paCONCEl<;OM FRENDE ABELHEIRO
FRANCISCO ÁLVAREZ-KOKI
(Estrada)
(Nova lorqu~¡
san o tempO nos, .casin~ dilapi-_

.
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ANOSATERRA

Segundo Adolfo
Sánchez Vázquez,
profesor
da Universidade
Autónoma de México
e asistente

por segunda vez ás
Xomadas.de Filosofia
de Pontevedra, a
semana é un dos
eventos de máis
alto nível de debate.

. CULTURAL

Outra das presentes
nesta ocasión, Marta
Hamecker, socióloga
e ensaista, QOn d~ixou
de mostrar a sua
surpresa polo número

·

de asistentes ás
conferéncias, "algo
inusual, dixo, ~outras
partes de Europa". _
Estas opinións son, .
- sen dúbida, o reflexo

N2472

do que pensaban os
intelectua~s presentes
nesta .VID edición,
centrada no
pensamento
latinoamericano.

Os convidados
á VIII Semana de Filosofia
destacan o alto nível alcanzado
Problemas económicos
poderian poñer en xogo o futuro das xomadas
•M.V.
situación da esquerda en latinóa'mérica, que vive un momento de
"As ponéncias foron con toda segucrise. pero tamén de forte creativiridade, díxose entre as conclusións,
leidas por Domingos Garcia Antón, . dade. Lowy centrariase ademais
na teol9xia da liberación, un eixo
interpelacións de filosofías e teoloque preña hoxe todo o pensfimenxias do Terceiro Mundo a filosofías
·to latinoamericano.
e teoloxias cómplices da situación
de dualidade centro-periféria. Ver
Seria Gregório Selser, .xomalista e
·nas mesmas un acicate e-ver o que
tamén profesor en Mexico, participode extrapolarse para pensar Galiza. Velaí unha boa, urxente e difícil · pe dunha visión máis pesimista.
Debullou ria clausura da Semana a
~efa~', concluian os organizadores.
história da relación entre os EstaO esforzo de desprazamento do
dos Unidos e o sul de AméÍ"ica,
importante elenco internacional
dentro do pensamento crítico da
que acude como é habitual ás Xórdependéncia, pero sen aportar
nadas tivo tarnén nesta ocasión as
grandes navidades.
suas baixas. Neste caso ñon puido
acudir o antropólogo brasileiro e
No repaso non exaustivo de contamén novelista, Darcy Ribeiro.
ferenciantes citamos por último a
Marcos Roitman, profesor da
Unha das estrelas da semana foi
Complutense-de Madrid, quen exo filósofo Enrique Dussel, gran
presou os problemas da democrácoñecedor da teoloxia da liberacia, un conceito de uso inescusa~
ción e renovador do pensamenbel hoxe e moi necesitado de reto de Marx.
flexión. Roitman ·distinguiu entre
a defensa da democrácia como fin
Michel Lowy, profesor en París, de
ou como médio e nas distintas
nacio:ialidade brasileira espuxo a
versións que dela se oferecen.

Pose final conxunta dos participantes

Continuidade da Semana .
Os autores das, conclusións, que
pecaron no emprego dun tono excesivamente agresivo e en algo
apocalíptico, recolleron as propostas de ~emas para o- futuro: pacifismo, feminismo, novas relacións Ínternacionais, movimentos
dos povos sen estado, a crise, os
valores estéticos etc.
Entre as autoridades invitadas á
clausura asistiría só o alcalde da
cidade, Rivas F.ontan, producíndose a auséncia de representantés
das tres consellarias que patrocinaban as xornadas.
Un al}p máis, ainda que quizá este
con maior intensidade, estivo nos
corredores a preocupación sobre a
continuidade da semana, en función da sua viabilidade econ-ómica.
As institucións mostráronse altamente remisas nesta VIII edición e
asi o puxeron de manifesto os organizadores.
+

O PERIGO DE PENSAR EN PÚBLICO
MANUEL VEIGA

O redactor dun diário de Madrid
ao ente~ar e en dias pa ado da nómina de intelectuais pre ente nas
Xom ada de Filo ofia de Pontevedra perguotá ba e, en médio do
a ombro: Pero están aí, en Pontevedra? Coma se Dussel, Harnecker, Lowy, Lou9a ou Gunder Frank
non poideran ter aterrado en Pontevedra e todos xunto para debater e falar de filosofía. Tal acontecemento só caberia quizá no mar~o
dunha recoñecida universidade de
verán ou préviO convite dalgun
rector capitalino. Para Pontevedra
e por extensión Galiza, províncias,
periféria, quedan os narcos, os asesinatos disparatados e outros atavismos de mellor ou pior fortuna
xomalística.
A metrópole, arranxa o problema, e
van oito edicións das Xomadas, a
cal máis repleta de saberes, convidados e público, cun sinxelo esquecemento: o que non é incardinabel nos meus parámetros ideolóxicos, simplemente non existe. Sen
cuestionarse, por suposto, a validez dos seus preconceitos.
Na própria Galiza, a cuestión é diferente. As Xomadas de Filosofia

on ún icas, contan cunha boa acollida do público e upoñen un lugar anual de debate e de exposi-

-Ü RENOME DAS
XORNADASE
MAIOR DE SEREN.
COMPARADAS COS
ACTOS DE
LINGUAXE
VALEIRA
ESPAREXIDOS E
ABUNDANTESPOR
CALQUER
XEOGRAFIA

ción das principais correntes actuais do pensamento. O foro pontevedrés non desmerece das efemérides que periodicamente poida
organizar, poñamos por caso , o
Centro Pompidou de París, capital
din da cultura-europea. Ahonda
con ouvir as palabras de Adolfo
Sánchez Vázquez, filósofo mexicano, ou de calquer outro dos pensadores que teñen recalado en Pontevedra. .

destas xornadas. "As Universidades e outros foros educativos, engadiase, poden sustituir os discursos contemplativos e acomodatícios por outros máis críticos e
comprometidos".

Aí radica o valor e o problema das
Xomadas de Filosofía. Os orquestados poderes da sociedade galega,
como os de calquer outra, observan con preocupación o exercício
público de pensar. Non s6 se 'pensa
O renome das Xornadas é maior,
e se debate, senón que se fai propaganda indiscriminada do pensamália ás lóxicas fraquezas de calquer evento, de .seren comparadas·
mento. Algo perigoso para quen
cos actos de linguaxe valeira es- . non goza coa claridade, nen . co
parexidos e abundantes -estes sicontraste de pareceres, para quen
ten medo a que o seu pendello sepor calqúer xeografia. O d~ Pontevedra nada ten que ver, é certo,
cular poda servir tamén de matéria
cos actos de fausto, canapés, dise. de discusión. Por iso as instituño de cartel e desfile de autoridacións son remolonas ante estes acdes que outros oferecen a falta do - tos, cicateiras nas subvencións.
Prescinden se é preciso da brillansustancial.
tez para enterrar os cartos en anúncios gloriosos pola simple visita
"Non pode facerse filosofia de
dun curioso fenómeno como o rec:...
costas á reaHdade. Humillar o discurso filosófico (que deixe de ser a
tor Villapalos.
filosofia a raiña dos .saberes) e cbA ciéncia tamén se enfada e organectalo con outrns discursos científico·s permitirá comprender me- - niza a competéncia: unhas, · duas
xornadas _filosóficas máis, de mollar o mundo de cara a transformalo", sinálabase nas conclusións
do que Ga1iza parecería de pronto

-

.o centro do cogito universal. Lemas na portada da primeira edición de La Voz de Galicia do 20 de
Marzo, debaixo dunha foto nada
menos que a catro columnas: "António Aguilera e Jesus Mosteirin
pronunciaron onte sendas conferéncias nas VI Xomadas de Filosofía que se están a celebrar en Vigo
( ... ).-Hoxe intervirá Jordi Sabater,
que falará ?obre os comportamen-=·
tos animais; eido no que ~ un ex. perto mundial polos seus estudos
sobre os chimpacés e que foi quen
trouxo a España o primate Copita
de Nieve, que está no zoolóxicq_ de
Barcelona". A reprodución, traducida ao galego, é textua~:
Se non se pode proibir, sempre queda a posibilidade de ocultar, de confundir. De Goebbels, o propagandista de Hitler, é a frase de "Cando
escoito a palabra cultura boto mán
á pistola" e ao "noso" Millán Astrai
corresponde a non menos brutal e
mesmo absurda de "Abaixo a cultura, viva a morte"_ Jales estratéxias
ficaron obsoletas. A cultura diluese
agora co uso experto dos talonários
e co pervertido control dos médios
de comunicación. A filosofía é xusto o connário.
-+
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GRAHAM GREENE
A DERRADEIRA BATALLA DE MONSEÑOR QUIXOTE
Acaba de falecer Graham
Greene aos 86 anos.
Greene é un dos filáis
importantes novelistas
ingleses de todos os
tempos; 26 obras
novelísticas, case que todas visualizadas en
filmes, acreditan a sua
poténcia criadora. Para
~ós os galegos, Greene
merece unha homenaxe.
Visitou Galiza várias
veces; escrebeu Monseñor
Quixote con final en
Oseira e deixou parte dos
seus escritos para· a
fu_ndación co seu nome,
que ten a sede nun dos
.pazos de Barbantes. Na
sua memória irnos
traducir un dos capítufos
de Monseñor Quixote.

De como Monseñor Quixote tivo a sua. última
aventura cos mexicanos
Souperon que estaban aproximáñdose á cidade cando empezaron a
adiantar a numerosos campesiños
que se dirixian á festa. Resultou.
ser unha cidade pequena, pouco
mais grande que un lugar, e desde
moi lonxe divisaron a igrexa. erixida nun outeiro. Pasaron perante
dun banco, o Hispanoamericano,
que estaba pechado como todos os
comércios.
-Un grande banco para un lugai
tan pequeno -comentou o akalde e ·
pouco mais adiante rebasaron cinco mais. -Diñeiro mexicano.
-Hai momentos -dixo o padre
Quixote- nos que me sinto indinado a chamarlle compañeiro, pero
inda non, inda non.
-¡_Que se propón facer, padre?
-Non o sei. Estou asustado, Sancho.
-¿Asustado por eles?
-Non, non, asustado de min.
-¿Por que par!J. o coche?
-Dame a miña peiteira. Está detrás de vostede, debaixo da ventaniña. E tam~n o meu alzaco]o.
Saeu do coche e un grupiño congregouse na rua para observar como se vestia. Sentiuse como un actor ao que uns amigos observan no
cameriño.
-Irnos entrar en batalla, Sancho.
Necesito a miña armadura. Inda
que sexa tan absurda como o elrno
de Mam brin o.
Voltou sentarse ao volante de
Roc_inante e díxo:
-Agora síntome mais disposto.
Debía haber unhas cen persoas
esperando á porta da igrexa. Case
todas eran pobres e apartaronse tí. mídamenty para ceder ao padre
Quixote e a Sancho os mellares
postas perta da entrada, onde había
un grupo de homes e de mulleres
ben vestidos: tal vez comerciantes
ou empregados de banco. Cando
os pobres se separaron para deíxar
pasar ao padre Quixote, este perguntou a un deles:
- ¿Que ocorre?
-Asustada terminou, monseñor.
Están a sacar a Virxe da igrexa.
Óutro díxo1le:
-Foi mel1or que o ano ·pasado.
Tiña que ver o diñeiro que teñen
pagado.
- A poxa empezou a partir de mil
pesetas.

1

-O gañador pagou cuarenta mil.
ramente cuberta de papel. Un ho-Non, non, trinta mil.
.
me empurrouno a un lado, bandin-Esa foi a segunáa poxa mellar.
do un billete de cen pesetas, e cheNinguén creria que houbese tanto
gou á estátua. Os portadores fixedíñeiro en toda Galicia.
ron un alto e déron11e tempo para
- ¿E o gañador? -Preguntou o paprender con un alfinete o billete
dre Quixote- ¿Que gaña?
-nas túnicas da imaxe. O diñeiro de
Un dos presentes riu e cuspiu no
papel tababa as vestiduras por
chan.
completo: billetes de cen e de mil:
-O perdón dos seus pecados. E
un d~ qüiñentos francos e, xusto
un précio bar.ato.
sobre o corazón, un de cen dólares.
-Non lle faga caso, monseñor.
Entre el e a estátua só babia o crego
Rise de todo o sagrado. O gañador
e a fumarada do incensário. O pa(e é xusto que asi sexa) ocupa o
dre Quixote mirou a cabeza coroamellor sítio entre os · que transporda e os ollos vidrosos que parecían
tan a imaxe da Virxe. Hai unha
os dunha muller morta e abandonacompeténcia moi discutida.
da ninguén sé tomara a moléstia si-¿Calé o sítio mellor?
q uera de cerrarlle as pálpebras.
-Diante, á dereita.
Pensou: "¿Para iso viu ela a agonía
-O ano pasado -dixo ó graciosodo seu fillo? ¿Para recaudar diñeisó houbo catro portadores: Este
ro? ¿Para enriquecer a un crego?
ano o sr. crego fixo o pódio mais
O alcalde · -esquecera totalmente
grande, para que haxa seis.
que o akalde estaba detrás del- di-Os dous últimos só pagaron
xo:
quince mil pesetas.
-Vámonos, padre.
-:-Ten menos pecados polos que ·
-Non, Sancho.
pagar. X.á vera como o ano que ven
-Non faga ningun disparate.
hai oito portadóres.
Ouh, estame a falar como aquel
O padre Quixote acercouse mais
outro Sancho, e eu dígolle o mesá porta da igrexa. Un home tiroulle
mo '}Ue. dixo o meu antepasado
da manga. Extendeu duas moedas
cando viu os xigantes e o seu escude cincuenta pesetas.
deiro alegou que eran muiños de
-Monseñor, ¿podía darme un bivento: "Se tes medo, q1,1ítate de aí e
llete de cen?
ponte en oración."
-¿Para qµe?
Deu dous pasos cara adiante e
-Para darlle lo á Virxe.
enfrontouse co sacerdote mentres
Dentro da igrexa cantaban un
este balanceaba o incensário .dun
himno e o padre Quixote percebeu
lado para outro.
o nervosismo e a expectación da
-Isto é unha blasfémia.
moitedume. Preguntou:
O crego repetiu:
-¿A Virxe non acept¡i moedas?
-¿Unha bla:sfémia?
Por enriba dos ombros acertou a
Entón reparou no alzacolo e na
ver o balam:eo cara atrás é cara
peiteira morada do padre Quixote e
adiante da cabeza coroada, _e santiel)gadiu: "Monseñor".
gouse ao unísono cos que o rodea-Sí, blasfémia. Se sabe o que
uan. As moedas esbararon dos designifica esa palabra:
dos do seu vicíño, que se dobrou e
-¿A que se refire, Monseñor? E
revolveu polo chan para recuperao noso dia de festa. ó dia festivo
las. Entre as cabezas dos presentes
da ,nosa igrexa. Ternos a benzón do
vislumbrou a un dos portadores. · hispo.
Era o home da garabata a raias.
-¿Que hispo? Ningun hispo conDespois, cando o xentio retrocedeu
sentiria...
para facer sitio, a estátua enteira fíIntérrumpiuno o portador da gaxose vi'síbe durante un momento.
rabata estrafalária.
o padre Quixote non lograba
-Ese home é un impostor, padre.
comprender Q que via. Non o agraTeño o visto hai un tempo. Non leviou a estátua acostumada, coa cavaba nen peiteira, nen alzacolo, e
ra de xeso e os inexpresivos olios
. estaba a mercar viño ao ateo do seazuis, pero a estátua ·parecía enteiñor Diego.

-Xa fixo constar a sua protesta,
padre -dixo o alcalde-. Vámonos.
-Chamen a Garda Civil -gritou o
indiano á moitedume.
-Vostede, vostede -empezou o
padre Quixote, pero na .sua cólera
non logrou atapar a palabra xusta ...
Poña no chan a Vi~xe . .¿Cómo se
atreve -perguntou ao crego- a vestila dese modo con diñeiro? Mellor
seria paseala. nua polas ruas.
- Vaian buscar a Benemérita -repitiu o indiano, pero a situación era
demasiado interesante para que
ninguén movese un dedo. O disidente berrou:
-Preguntelle a onde vai parar o
.diñeiro.
-Polo amor de Deus, vámonos,
padre.
Que siga a procesión -ordeou o
sacerdote.
-Antes terá que pasar vostede
por enriba do meu cadáver -dixo o
padre Quixote.
-¿Que é vostede? ¿Que dereito
ten a interrumpir i! nosa festa?
¿Como se chama?
O padre Quixote dubidou. Detestaba facer uso do título do que
non se sentía realmente acreedor.
Pero o amor pola Muller cuxa imaxe se perfilaba sobre da sua cabeza
pudo mais que a sua desgana-.
-Son Monseñor Quixote do Toboso -declarou con firmeza.
-E mentira -dixo o indiano.
-Mentira ou non vostede non
ten autoridade nesta diócese.
-Teño a autoridade de calquera
católico para combater a blasfémia.
-Pregúntelle a onde vai o diñei. ro -insistiu a voz entre o xentio,
que lle soou demasiado arrogante
aos seus ouvidos, pero non sempre
se pode escoller os própios aliados.
O padre Quixote deu un paso
adiante.
-lso é, péguelle, non é mais que
un crego. Isto é agora unha república.
-~haínen a Garda Civil. Ese home é un comunista.
Era novamente o indiano o que
falaba.
O sacerdote intentou balancear
o turíbulo entre a estátua e o padre
Quixote, como se esperase que o
fume poidera facelo retroceder, e o
incensário bateu o padre Quixote
nun lado da cabeza. Un fío de sangue trazou unha curva arredor do
seu ollo dereito.
-Padre, ternos que irnos -apremioulle o alcalde.
O padre Quixote apartou dun
empuxón o saéerdote. Arrincou o
billete de cen dólares da túnica da
estátua, rachando a vestidura e o
· billete. Habia un de guiñemos francos prendido no outro lado. Desprendeuse facilmente e el deixouno
caer ao chao. Despedazou vários
billetes de cen pesetas ao · afemalos. Fixo con eles unha bola e tiroulle los á .moitedume. O disidente vitoreouno e tres ou catro voces
sumaronse a sua. O indiano baixou
o varal do ·pódio da estátua que estaba a soster e todo o tinglado tamba 1eouse cara un lado, de forma
que a coma da Virxe caeu ebriamente sobre ·o ollos esquerdo. Ante
o peso excesivo, outro indiano sol- tou o seu varal e a Virxe estrelouse estrepltosamente contra o chan.
Foi com<.. o final dunha orxiJL O
disideñte encabezou a un grupo para salvar alguns billetes, e armouse
unha trifuka cos portadores.
.
O alcalde agarrou polo ombro o
padre Quixote e apartouno da cena.
No calor da refrega, o mexicano da
garabata foi o único que se fixou
nen e berrou:

-¡Ladrón! ¡Blasfemo! ¡Impostor! -Aspirou fondo e agregou-:
¡Comunista!
-Xa fixo vostede bastante por
hoxe -dixo o alcalde.
-¿A onde me leva? Perdoeme.
Estou confuso.
O padre Quixote tocou a <'.abeza
coa man e retirouna manchada de
sangue.
-¿Bateume alguén?
-Non se pode iniciar unha revolución sen verter sangu~.
-Realmente non tiña intención ...
No seu desconcerto, permitiu
que o alcalde o guiara ata o lugar
onde esperaba Rocinante.
· -Síntome un pouco mareado -dixo-. Non sei por qué.
O alcalde mirou cara atrás. Viu
que o indiano se separara da trifulca e falaba co sacerdote, axitando
as mans.
-Entre, apre a -dixo o alcalde-.
Ternos que irnos.
-Neste asento non. Teño que
conducir o Rocinante.
- Non pode conducir. Está ferido.
-Pero a el non lle gu tan as
mans extraña .
-As miñas mans xa non lle resultan extrañas. ¿Non conduciin
todo o camiño de volta para rescatar a vostede?
-Non o force, por favor. E vello.
-E o bastante xoven para rodar a
cen.
O padre Quixote cedeu sen mais
prote tas. Fundiu e no seu asento
ata onde o permitía Rocinante. A
cólera sempre o deixaba exausto e
inda mais os pensamentos que
probablemente ian asaltarlle lago.
-Deus meus Deus meus -dixo¿que dirá o hispo se se enteira?
' Seguro que se enteira, pero o
que mais me preocupa é o que pensará a Garda Civil... e o que fará.
A agulla do contakilómetros
acercouse a cen.
-Provocar disturbios. E o delito
mais grave que cornetín ata agora.
Ternos que buscar refúxio -agregou
o alcalde-. Eu prefiriria Portugal,
pero o mo teiro de O eira é mellor
que nada.
Levaban mai de média hora
viaxando en silenzo cando o alcalde falou de novo.
- ¿Dorme?
- Non.
Non é moi própio de vostede
gardar silenzo.
- Estou ufrindo unha da ordenanzas perentória da lei natural.
Teño moitísimas gana de aliviarme.
- ¿Non pode aguantar outra média hora? Nese tempo chegaremos
ao mosteiro.
-Temo que non poida.
De mala gana o alcalde detivo o
Rocinante xunto a un campo e o
que parecía ser un antiga cruz celta. Mentres o padre Quixote baleiraba a sua veúga; o akalde leu a
inscripción case borrada.
-Xa estou mellor. Agora podo
falar -díxolle o padre Quixote ao
voltar.
-Isto é moi raro -dixo o alcalde-.
¿ Víu esa cruz amiga no campo? ·
-Non é tan antiga como poderia
crerse. E de 1928, e colocárona
neste· campo, nun sítio perdido, na
memória dun inspector de escola.
¿Por que aquí? ¿Por que un inspector de escola?
-Quizais se matou neste sitio.
¿Un accidente de coche?
·
· -Ou quizás a Garda Civil -dixo
o alcalde- botando unha ollada polo retrovisor, pero a estrada estaba
vacia a sua espalda. _
+
Tradución: Francisco Carbal lo
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tes, a fotografía de Xan Muras, ven
ser como urilia raiola de luz que se
filtra na escuridade pala fiestra. A
sensibilidade, o entusiasmo, a necesidade de defender a natureza
queda patente e claramente reflexada nestas fotos".
Resalta tecnicamerite con habelenza, Xan Muras especialízase nun!la
matéria fotográfica dunha certa
complexidade técnica. Desde o detalle mínimo das erbas peroladas
da xiada é bubela que chega ao niño, desde a tea da araña ao cabalo
do demo, as fotos que se expoñen
no Joam Airas, invitan e serven de
serea reflexión.
Novoneyra, nun fennoso texto, dános luz: "O achegamentó á Terra
como todo achegarse é un exercício de ·amor, unha traslación, un
prelúdio do achegarse aos ser.es, ·
aos homes e por isa é ·unha vitória
sobre a soedade social, unha redución do poder, ese producto da soedade e do caos ...

LB

Esta fotografía, como achegamento difícil teima nunha saida á Terra. Xa ela mesma natureza é far- .
ma. E polo tanto ademais marco
para a xisténcia e imaxe doada e
múltiple para comunicamos. Nada
é máis íntimamente coñecido nen a
nada estarnos máis ·afeitas. A certeza dunha Terra suste~t.adota é a
que nos mantén <liante do Caos"+.

ROS
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Fotografar
a vida

Segunda
edición de
Brinquemos
ao Teatro
de Euloxio
R.Ruibal

Camilo García
Natureza éforma,
exposición
de Xan G. Muras

A coleci6n de Didáctica, MetodoLoxia e materiais de Política
Linguistica, ven de pór á venda a
egunda edicición de Brinquemos
ó 1Teatro, antoloxía de pezas para
neno e xove v e crita polo
dramaturgo Eu toxio R. Ruibal.
O volume e tá concebido coma peza de material didáctico para a normalizac ión da lingua a traveso da
actividade teatral na escota. Contén -Vintecinco pezas entre as que
hai con to , adi viñas cenificadas,
pantomima , guiñol, mascarada ,
titiritada e outras peza curta que
o autor denomina festas, titiritada,
sa laiada, hrinquedo , monólogo
pamplineiro e pallasada italiana.
Euloxio R. Ruibal concibe o teatro
para nenos desde un presuposto de
calidade. Alguns textos coma o de
lindaflor están na mellor tradición
do teatro de máscaras de Otero ou·
os xoguetes de Blanco Amor, nos
que se procura a sinxeleza coma
distintivo de calidade e síntese, de
xeito que a escrita non renuncie
nunca a altura, ao exercicio de
busca, a intensidade dramática, a
irania ou a poesía de xoglaresca.
Por riba da sua auto-definción de
libro escolar, o volume de Brinquemos ó Teatro, ten a capacidade
de conectar co. público adulto, tanto pala inventiva que se descobre ·
nas suas páxinas coma polos acertos das obriñas criadas con evidénte intención humorística. O libro
ten iiustracións de Carme Soilán. +
G.L.T.
Euloxio R. Ruibal, Brinquemos ó Teatro.
Conselleria de Política linf?uistica.

No Café Joam Airas dt: Santiago
de Compostela ven expoñendo
desde o pasado marzo e durante todo este mes que andamos Xan G.
Muras. Son vintetrés obras que
nos reconcílian co motivo realista
da fotografía, sen m' ais distorsión
que aquela que pode dar a própria
natureza. Motivos anímais e vexetai paisaxe , e a única preséncia
humana nun s ulago ao pé dunha
fervenza.
Xan G. Murás, que expón asi por
primeira vez, titulou a mostra Natureza é forma e valeuse para apresentala de textos de Uxio Novoneira e Ramón Varela, presidente de
ADEGA.
Varela extende o abano de intencións á reivindicación ecoloxista,'
acaida para unha mostra onde a beleza que se mostra parece estar na
procura dunha harmonía do home
e o médio. "Nunha época na que a
natureza sofre todo tipo de emba-

/
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~yrano,

Persoaxe atractivo pala sua história
de amor contrariado e fidelidade á
amistade -Roxana e Christian respeitivamente- Cyrano de Bergerac,
na sua versión literária; foi no 1950
obxecto dunha .incursión cinematográfica na que o actor ·portoriqueño
José Ferrer daba vida ao home do
naris de elefante. Foi esta unha versión ao máis puro estilo hollywoodiano que cunha anodina dirección
do descoñecido Michael Gordon,
serviu para que o actor que daría
despois carne no celuloide a Toulouse-Lautrec, conseguira o Osear
de interpretación dese ano.
A nova versión francesa de Jean
Fierra Rappenau supuña vários
riscos. En prirrieiro lugar, as dificuldades técnicas, 'entre as -que cabe destacar duas:

Cyrano
de Bergerac
Svinierr de Cyrano de Bergerac foi
un escritor francés que viviu na
primeira metade do seculo XVII
a quen os manuais da história da literatura francesa identifican como
autor teatral audaz e inconformista
-condición saida da sua profisión
de díscolo militar gascón- que foi
capaz de empregar nas· suas Cartas
unha prosa repleta de metáforas,
que contradicia frialdade e falta
de nervo da prosa clásica. Foi ese
o periodo da Guerra do·s Trinta
Anos que, coa Paz de Westfaliano
1648, convertía a Fráncia na dominadora de Europa,. abrigando á Coroa dos yustrias españois a ser unbas comparsas. da política internacional, lexitimaba o cisma de Lutero de xeito definitivo e, en derradeiro análise, transformaba os .an-·
ceios da burguesía como clase,
nunha realidad<:: de futuro cara os
derradeiros anos do século seguinte. Cyrano de Bergerac viviu aqueles anos e foi protagonista dunha

e

a

Depardieu'borda o seu papel de

. vida azarosa que, abalando sempre entre o cultivo das letras e as
liortas das mas -como seu contemporáneo Q~evedo- soubo construir
ao redor da sua figura: unha aureola
mítica de gran atractivo para.os escritores franceses do século pasado. Un deles, Edmond de Rostand, ·
estreaba no 1897,·unha traxicomédia en cinc~ actos basada na sua figura histórica, ainda que comenentemente adulterada para reclamo
do éxito teatral.

a) o feíto de facer unha, adaptªción que respeitase os parlamentos. en verso e coordenar isto co
movimento das personaxes e b)
dar mobilidade ahondo ao filme
para romper co estatismo inerente
a unha obra destas características,
sobretodo cando se parte da anterior premisa.
Certamente un dos prineipais acertos de Rappenau é o de ter sido capaz de artellar unha dinámica "cinematográ.f ica" onde os atributos
formais da narración en imaxes estean o suficientemente presentes
corno para liberar · á fita do lastre
dun recitado teatral. As cenas de
masas (ma non troppo, apesares
das afirmacións neste sentido de
certos críticos) e eses 30 minutos
iniciais realmente espléndidos e
claramente debedores da plástica
-flaamenca e da máis pura tradición
teatral do XVII (do barroco, onde
o teatro tiña un carácter colectivopúblico-coral de gran forza prov_o-

pero non lle deron o Osear

cadora e crítica do poder), que
Rappenau recolle tan acertadamen¡e, valen por si mesmos para calibrar positivamente esta recriación
da obra de Rostand. O se.g undo
grao de dificuldade, provén do feito de adaptar unha obra tan xenui- namente francesa e dunha tradición popular incuestionábel como
amosa o feito de ser Cyrano a persoaxe máis popular de Fráncia.
Rappenau aceitou, pois, o reto de
tocar un dos mitos do teatro fran,, cés e ofereceuse ao xuício do público do seu país, sobretodo cunhá
obra que era, ademais , un dos_seus
mitos xuvenís e qué, ainda por riba, o mesmísimo Orson Welles
non foi quen de sacar adiante, como lle sucedeu coa adaptación de
Don Quijote.
Para que o proxecto non fracasara, Rappenau soubo rodearse dos
elementos necesários para conseguir o éxito tanto de público como
de crítica. A posta en céna é sobérbia, .o guión ben construido, a
. fotografía moi dacordo ·ca alento
do século e o vestuáarfo copiado
con gran exactitude e precisión.
Pero por riba de todo, é a orquestratión do traballo dos actores o
que dá o balance definitivo do filme. Neste aspecto a película é ántolóxica. Depaidieu está sobérbio,
_b en é verdade que a personaxe é
das que os profisionais chaman
agradecidas; Anne Brochet dá vida a unha Roxana chea de frescor
e Roland Bertin é un Christian
. máis que aceitábel. Pero pala sua
banda o actor de orixe hispano
Vincent Pérez está absolutamente
xenial no seu papel de dÚque e se
me apuran máis comido e preciso
que o mesmo Depardieu.
Pero non é posíbel rematar hoxe
esta sección sen facer .unha obrigada referéncia o espléndido traballo
da equipa de doblaxe que traballou
para poñer en castellano os versos
de Rostand. Ten que reivindicarse
en ocasión como esta o protagonismo destes auténticos/as artistas.
Teria que ser obrigatório poñer
- (como ocorre noutros paises, en
Fráncia por exemplo) os nomes
próprios de quen prestan voces aos
De Niro, Pacino, Irons, Brando.
Connery, Goldberg, Woodward,
Streep ou Huston, nos títulos de
crédito con que se pechan os filmes. Neste sentido a doblaxe e
versión ao castelán de Cyrano é
antolóxica e o nome de Camilo
García, que é quen traduce o movimento dos lábios de Depardieu e
que ademais qirixe dobla:xe do
filme e responsabilízase da adaptación, debe ser un nome de necesária lembranza á fiara de valorar o
resultado· definitivo deste estimá+
bel filme.

a

CELSO X. LÓPEZ PAZOS
Ficha Técnica
Director: Jean Pierre Rappenau. Guión: J.P.
Rap.p enau e Jean Claude Cairese. Fotografia: Pierre L'Homme. Decorados: Egio Friz~rio. Vestuário: Franca Squarciapino
tüscar 91). Intérpretes: G. DEpardieu, Anne Brochet, Vincent Pérez, Roland Bertin.
°Duración ·127 minutos. Fráncia 1990.
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Mondoñedo
renace cando
Álvaro Cunqueiro ·
ven ó mundo en

1911. En efectó, a
vila onde se .
celebraban as
festas chamadas as

1-

San Lucas, ·
señorial e labrega,
fértil en clérigos,
literatos e fábulas,
•

•

·pasou á magna
historia da
literatura
.. prjmordialmente

por ~bra do que foi
o seu máis grande
creador, amador e
_ cronista oficial. ·
1

Un retrato
histórico de
Alvaro Cunqueiro
/

• XAVIER CASTRO

ISAAC DIAZ PAHDO/A NOSA CULTURA 2

que empre acreditou no eu talento). e certa runfadela de suficiencia
como mozalbete ilu rrado, egundo propio recoñecemento. Por acudir a ela me mo lata as aburridas
cla e no Instituto onde admiraba o
mapa de Fontán que lle fixo entir
un amor "físico" por Galicia.

Cunqueiro non tivo reparo en manifestar que o seu propio corazón
sorriria se chegase a ter sido embaixador de Mondoñedo en lonxana corte, e contoulle' ó profe or
Giancarlo Ricci que, dalgún xeito,
en tódolos seus libros está Mondoñedo. "Todas as cidade pequenas
de que fato ·son un pouco a miña
cidade por moi diferentes que sexan. Tanto me ten que sexa unha
cidade grega a onde chega Ulises
ou unha ddade de Bretaña, a onde
chega o sochantre coas ánimas".
Todos os estudiosos da sua obra
coinciden en salientar a sua débeda
coa entrañable, apacible e fermosa
vila de Mondoñedo; as súas tradicións orais, os seus mercaáo~e as
suas festas, o son das carnpás nas
recollidas rúas, as lerias coa xente
e o que puido oOar nas moitas mora_das que lle franquearon as portas
conformaron a súa sensibilidade e
nutriron-a súa inspiración.

Mal momento que pa ou ao e talar
a guerra civil, temendo que o seu
compromiso autonomista lle acarrexara males temibles. E en Madrid despois, onde o seu pre tixio
acadado como escritor, que houbo
de pregar e ós imperativo de
réxim~, quedou brusca e supetamente truncado ó ser sancionado
por mor de certas incomprensións.
E, ó cabo, tarnén no seu desterro
en Mondoñedo, onde se refuxia
cando se sinte desmoralizado e aillado e onde xa se desmarca da zafiedade intelectual e moral dos
dignatarios franquistas, e sofre
ademais a dura experiencia da súa
crise matrimonial.
.-

Na praza da Ponte Vella xogaba un
nena feliz e extravertido, marabillado ante todo o que vía, e ainda
que era un chisco temesiño gestaba
de falar cos maiores. Este neno xa
nunca deixaría de existir nos dentros do home que foi despois. Dese
caudal consolidado de ledicia collerá forzas nas horas difíciles: en
Lugo primeiro, onde sinte o adolescente desamparo de "rapaz delgadiño que .andaba sempre morto
de frío, coas mans cheas de abañóns" 1: Soedade que contribuiron
a aliviar Fole e Pimentel coa súa
conversa e compaña; e a biblioteca
provincial ende devora libros que
lle dan seg uridade (como tamén lla
dá a sua xenerosa nai dona Pepita,

Fernández del Riego, bo amigo
desta hora e promotor do reencontro cos seu ex-compañeiro de
afáns galeguista que se situaran
no bando antifranqui ta recibiu
unha carta con esta de alentada
confesión de Cunqueiro: "E tou
can o. Tefio que air un día de
aquí. Véxome oio, aconchado nun
buraco. E derriba de todo, toda a
escura nugalla política, moral e intelectual de ta hora. E cribo con
acedía e en xeito. E o vento eguido e a chuvia anóxanme. E tou,
quizaves, nun mal momento moral.
Va'i ún na madureza da vida e non
fixen nada ou ca e nada, agá dua
ou tres cancións ou duas ou tres
páxina ."2

RICARDO CARVALHo·CALERO
'
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Estudos e análises da obra dundos máis importantes intelectuals da cultura galega n~ste século.
Coas colaboracións de:
Francisco F.ernánclcz clcl Riego - Claudio Rodríguez Fer - Maria Pilar Garcia Negro - Carmen .Blanco - Araceli Herrero - Aurora Marco · Fra0cisco SalinasPortugal - Miguel Anxo Fernán Vello-_Fra!1cisco Rodríguez Sánchez - Maria do C51rmo Henríqu ez Sa lido - Carlos
Paulo Martínez Pereiro - Ramóm López Suevos - Domingos Pi;ieto - Elvira Soufo Presedo e J. Martinho Montero Santalha
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Do acervo daquela grata nenez
puido tirar os folgos que lle com- prían para reordenar axiña a súa
vida e incorporarse coa súa natural
ledicia á "Tribu dos esperanzados''. E, <leste xeito, resistíu tamén
a rnarxinación que experirnentou a
· súa literatura por non estar comprometida coa realidade social daq uel duro tempo. As súas creacións fantásticas foron consideradas como literatura de evasión e
escapista. Foi un incomprendido
pero el teimou en seguir escribindo.
corno llo pedían os seus diaños interiores ou rnellor ese trasgo rebuldeiro que levaba dentro, pensando
con Cocteau que a moda é aquilo
que· primeiramente pasa de moda.
Cunqueiro tivo sernpre un don especial para ver ·o máxico engado
que tiñan as cousas en apariencia
máis triviais. Na evocación de Salvador de Lorenzana3 ollarnos con
que pracer gostáballe a Álvaro
sendo aíncta un rapaz, curnprir coas
tradicións. Enchíao de gozo escoitar como tocaban ás vísperas as
campás da catedral e das demais
igrexas da súa vita natal. Ollar desde a súa fiestra, cando florecían os
tellados de pizarra que coa choiva
emellaban de charol, como variaban as cores do piripol e a linaria:.
Deleitábase recreando a vida de
San Gonzalo, monxe-bispo de
Mondoñedo que fixo recuar ós
normandos a poder das avemarías
que rezaba. Grande satisfacción
atopaba na sonoridade dos topónimos que tan ben soubo transferirá
súa prosa conseguindo o milagre
de que rebrillaran como fina pedrería de mérito. Disfrutaba intervindo na escenificación dun Belén
vivo, ou escoitando en disco, na
casa de Dario Álvarez BUízquez, o
seu amado Romance de don Gaiferos de Mormaltán, cantado por
Santalices con música de zanfona
Distinguía os trinos dos máis dos
páxaros e non dubidaba en deterse
para escoitar o canto do cuco e filosofar logo, nun artigo periodístico, sobre o seu significado arcano

F OI CUNQUEIRO UN
SER DOTADO DUNHA
ALQUIMIA ESPECIAL
CAPAZ DE
ENALTECER AS
REALIDADES QUE Á
MAIORIADOS
RESTANTES MORTAIS
NOS SEMELLAN
SIMPLES E BANAIS
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Ponte do Pasatempo en Mondof'iedo

MAL MOMENTO o
QUEPASOUÓ
ESTALAR A GUERA,
TEMENDO QUE O SEU
COMPROMISO
AUTONOMISTA LLE
ACARREXARA MALES
TEMIBLES

polemizando ó respecto con Castroviejo, o "señor de Tirán'_', en lerias en apariencia graves pero realmente divertidas. Era moi afeccionado a fantasear porvires cos naipes do Tarot nas mans. E por riba
de todo tiña querencia polo paseo e
pola lectura diversa e .amena. Era
un humanista atraído polos máis
varios saberes ·e chegou a ter uriha
moi sólida cultura axudado pola
súa felicísirna mernona Pero máis
p_odía nel a irnaxinación que a erudición, o que lle ocasionou inocentes e simpáticas agarradas con
aquel seu coterráneo de valleinclanescas barbas e meticultoso cronista que foi Lence Santar, que chegaba a enfurecerse cando o seu paisano o embromaba.
Aburríalle o saber oficial e académico que impartía á sazón a Universidade compostelá, polo que desistiría de rematar a carreira de Filosofía e Letras. Aprendía roáis
nas tertulias dos cafés Español e
Derby, conversando con Maside,
Eiroa, Arturo Cuadrado, Souto,
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Moito disfrute lle deparaba frecuentar romerías e festas gastronómicas, moitas veces na picaresca
compaña de Xosé María Castroviejo, con quen escribíu o "Viaje por
los montes y las chimeneas de Galicia". Temática aoordada roáis ve-

súa obra La cocina práctica.
Na alimentación atopaba un eido
propicio para ceibar a sua.poderosa
sensibilidade. Vibraba co recendo
dunha adega, ou co aroma dunhas
mazás camoesas que por veces en~
cendían a sua inspiración literaria
E exaltábase coa tersa cor vermella
duns pementos. Porén, poucos praceres babia· para el comparables á
conversa demorada e festiva cuns
amigos, sentados a unha mesma
mesa, tornando por exemplo unha
empanada de lamprea de Caldas e
-paladeando un viño bon da terra.
En suma, foi Cunqueiro un ser dotado dunha alquimia especial c;ipaz
de enaltecer as realidades que á
maioría dos restantes mortais nos
sernellan simples e banais. Verdadeiramenre recreou de novo o noso
país, outorgár.dolle unha configuración distinta que reside 'nun plano medio situado entre o engado
mítico e a maxia. Pero,' a pesar diso, nada tería sido de non lograr
unha empatía plena con esta terra
que chamamos Galicia, da que zu. gou as esencias que nos devolveu
logo no tesauro ricaz da súa escritura. E de non ser, claro, pola vila
de Mondoñedo "rica en pan, en augas, i en latín".
•

CUNQUEIRO NON
TIVO REPARO EN
MANIFESTAR QUE O
SEUPRÓPIO
CQRAZÓNSORRIRÍA
SE CHEGASE A TER
SIDO EMBAIXADOR
DE MONDOÑEDO EN
LONXANA CORTE

-- 81
-- -
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l. Fernández del Riego, F.: "A vida e a obra
dun gran fabulador", Grial, N°_ 72, IV-VVI- l 9.8 lm p. 140.

2. Armesto Faginas: X.F.: Cunqueiro: unha
biografia, EXG, Vigo, 1987, -pp. 175-176.
3. Salvador de Lorenzana: "Evocación dun
vello amigo", A Nasa Terra, Extra 2, Vigo,
. 1984, pp. 41-42. 4. Cunqueiro, A. : A cociña galega, , Galaxia,
Vigo 3ª ed .• 1980.
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Colmeiro, Lufa Seoane, Carballo
Calero, Del Riego, Sabell, e.tantos
outros, cos que tarnén soía frecuentar as tabernas, nas que ás veces
escribía P·Jemas ademais de probar
as cuneas de viño do Ribeiro, que
era, segundo el, mellor en Compostela que en ningún outro sítio
do mundo por mor das campás da
Berenguela que lle insuflaban un
novo espírito. Practicou a arte da
conversa asistindo ás tertulias en
todas as cidades nas que residiu,
escomezando pola que se formaba
na barbería de Mondoñedo.

ces por . Cunqueiro ~n artigo~ de
prensa e mesmo en libros. Ainda
que non abusaba da comida era
. claro que gozaba enormemente coa
boa mesa. Confortaba o seu espíri- /
tu e combátía a morriña coas boas
viandas que lie enviaban da casa
cando vivía en Lugo e en Madrid.
En San. Sebastía,n, cando corrían os
· anos 1.938-39 pert~nceu a unha peña gastronómica que lle procuraba
o gran pracer de"( ... ) la mesa y los
amigos, y los largos brindis y las
canciones". _Era tradicionalista nos
seus gostos cu1inariós, rexeitando
as combinacións estrañas e os contrastes demasiado estridentes entre
os· ingrédentes dun prato. E reprobaba tamén as innovacións que
non respetasen "la pureza del hallazgo antiguo"4. Lo1:1vaba :ª cociña
sinxela é de sé1a.pre con tal de que
incorporase boas materias primas.
Con todo sabía valorar tamén as
cociñas foráneas e nunca censurou
a PicadiHo por darl1e acoJlida mf
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SaCra Lucus: peza sonora para trinta~ e cinéo ·carnpás lucenses
• FRANCISCá'A'RRIZADO

O Domingo, nove de
Xuño, nas festás do ·
Corpus e coincidindo co
Dia da oferenda das Sete
Cidades do Antergo
Reino de Galiza, está previsto celebrar un Concerto
de campás. A peza ten xa
título: Sacra Lucus.

.

"

A idea buliu no maxín, de Llorenc;
Barber. músico valenciano, residente en Madrid, onde',forma part~
do "Taller de Música Mundana". E
a segunda vez que Barber visita
Lugo. Hai uns dias foi para dinamizar un cursiño de música minima lista para futuros mestres· de
E.X.B.
Se x.a, nunha ocasión anterior, a cousa lle rondara a cabeza, hai mellores perspectivas, agora, para le- ·
vala a cabo. Ltorenc; Barber respirou a atmósfera e .o son lucenses
paseando, no tempo libre, pola
muralla e as ruas desta cidade. Ese
aire musical, captado por e1, pasará
ao pentagrama co título xa exposto. A idea nai é esa: Sacra Lucus.
"Buscarei algo que, ritmicamente,
tente de tc.::ar ao chegar ao corazón
da comunidade luguesa. Agora, o
ritmo?! ... Teño várias ideas! Poden
partir dalgun ritmo típico ga1ego
ou poden xurdir dalgunha célula
rítmica de Marcha do Antergo Reino da Galiza. Ou, tamén, teño outra idea unida ao que so~aba no
Carillón antigo da Catedral. Unha
melodía curta, adicada ao Sacramento, que se pode reproducir, e
pode que tainén a utilice, como corazón \ como parte da obra".

As ca·mpás· de Lugo voltarán a sonar ao unísono e non só para dar as horas.

Problemática relación
de nomes e de campás.
A própria Catedral ten un' Carillón
antigo que non se utiliza. Dotado
de sete campás grandes que s.e fundiron en Vitóira, no ano 54, e que,
suponse, custaron unha mi11onada,
pero aí está morro de risa. Ninguén
lle soubo precisar, a un surprendido Llorenc; Barber, se chegou a soar médio ano, dous dias _ou dous

anos. Varios párrocos nen sabian
cantas campás teñen as igrexas ao
seu cargo. Barber contabillzounas,
mirando desde abaixo, ou subindo
· ao campanário cando os cregos lle
deixaron!

Campás con história
Das 35, que hai por todo Lugo, case todas están sanas. Na Catedral, a
· máis das sete do Cari11ón, está moi

ban a "María". Tamén a ·:Froilana", na honra do Patrón, é de comezos do século XVIII. Compría.
por11e aos xugos, que son moi feítos e cunhas reviravoltas- barrocas
moi fermosas, prote~tor antichúvia
e usalas. As do Concello (de 1781)
ou sexa que, este ano cumpren 120
de existéncia, son as únicas que se
oen en Lugo. Precisa Barber: "O
demais non existe. Estupidamente
é a cidade máis morta,,sonoramente, que coñezo cando poderia ser
un paraíso sonoro. Non custaría
tanto, nen molestaría a tanta xente
usalas. Hoxe en dia, que aturamos
tantas agresións sonoras innecesárias, estúpidas e maléficas e que
nos danan tanto, ·coma os coches,
autobuses, motos malditas· e os ruídos dos· bares'. .. ouvir as horas coas
campás, e non só coas co relóxio
do Concello, estaría moi ben!

campaneiros, un director e un cronometrador. Como sinal, para comenzar, botaranse tres foguetes. O
Alcalde prometeu parar a circulación. A respeito da hora, barállanse
várias ideas. Unha, faceto despois
da Oferenda ou un chisco antes da
cea. Outra seria despois da cea, pero nunca se saba como pintaria o
tempo. Tamén poderia ser xusto ao
meio-dia, que se fai moito siléncio,
ou ben á primeira hora da mañá
para receber odia! Llorenc; Braber,
di: "Eu prefiro a noite. Axuda mais
a escoitar as carnpás". Será unha
hora de Concerto na rua . .Oiranse
todas as campás e escoitando, totalmente escritas, segunde a segundo, eses traba11os de compositor:
tuttis, pequenos solos, ecos, repeticións, contraposicións, fugaros e
todo. iso, que se sinte nunha sinfonia, nos tellados da cidade.

Os preparativos

Semente para un futuro

Lugo, di Barber, é unha cidade especialísim a. Para miñ única no
mundo. Nela, un concerto destes
ten auténtico senso. Polas murallas, auténticos paseos, nas que a
xente estará á altura das campás
para coller mellor os harmónicos
que non nas ruas. Vai haber 60 persoas (alunos de música e xente da
Banda) que serán necesários para
que este Concerto funcione. A Partitura estará escrita, segundo a segundo, cunha precisión milimétrica. Nestes case dous me ses , que
restan, erisaiarase con traballo, "ás
agachadas", con campá~ pequeni.• ñas. Cando xa o saibarrros subiremos ali enriba e daremos a campanada". Todo isto nos contou, con
emoción, Barber.
En cada campanário estarán os

" Agardo , di Barber, que a xente
nova que vai a intervir, candomedren, propoña, impoña e consiga
por pura nece idade, que recuperemos todo ese pasado no o. A memória lugue a colectiva e indi vidual. As festas, a chegada da primavera,jls vodas, b a u tiz~~· mortes ... que xa a nosa xerac1on, por
galbana, vellez, estulticia xeralizada, deixou. Recuperar a memória
pasada que, por todas esas causas,
dunne". E te músico va lenciano,
enamorado de L ugo, remac hóu:
"Diñeiro para viños hai, pero para.
as cousas sérias pois parece que
non. Hai miJlóns para pagar a calquer estúpido, que sube a un cenárió a refrescarnos a tarde, e non hai
millóns para recuperar a memória
sonora da comunidade luguesa" .

Nova luz sobre o agrarismo_galego
A renovación da agricul~ura galega (1850-1936), tese de Lourenzo F. Prieto
• ANXO ROSENDE

O agrarismo, un dos
episódios de meirande
interese da Galiza do noso
século, ven sendo lugar
comun das investigacións
dun grupo de xóvenes
.
historiadores que, baixo a
dirección de Ramón
· Villares, levan afondando
nos seus estudos
académicos en duas liñas
principais: o problema da
propriedade da terra e os
diferentes aspectos da .
modernización do mundo
agrário.
O libro conxunto Donos de seu
(Sotelo Blanco, 1988) é boa mostra <leste traballo de várias persoas
nunha mesma dirección, asi coma
outros estudos individuais, alguns
xa put?licados. Hai poucos meses .
saíu á rúa o de Xesús Balboa O
·monte en Galicia (Xei ais; 1990) e
Lorenzo Femández Prieto apresentou a sua ·tese de doi..ltoramento co
título de _A rénov.ación tecnolóxica
da a¡vicultura f?alef?a entre 1950 e
1936 , 9irixida polo mencionado
Yillares . ..

-.

Fernández Prieto incifie reta de
xe ito directu sobre a polémica do

atraso económic_o do noso país; salientando as importantes innovacións técnicas e a renovación tecnolóxica da produción a'grária anterior á -Guerra Civil do 36, tema
ao que ten xa adicada unha primei- _
ra contribución co seu libro A
Granxa Agrícola-Experimental da
Coruña, 1888-1928 (Xunta de Galiza, 1988).
Parte de· que a valoración .actual da
agricultura galega adoece dunha
grande inocéncia histórica, x.a que,
agás contadas excepcións, ainda é
comun pensar que se caracteriza
por un atraso secular xeralizado e
que os cámbios da estrutura produti va só son perceptíbeís a partir dos
anos sesenta, facendo irre1ev ante
todo o precedente.

o autor demo.-,tra o erróneo desta
crenza ao estudar polo miúdo a
história agrário da pre-guerra, na
que atopa a existéncia de alternativas de progreso agrário e intentos
amplos de renovación.
A investigación princípia na crise
agrária de finais do século XIX planteando a situación de partidae chega até os anos da Gu~rra Civil
do 36, xustificándose este último
límite cronolóxico pota importanda que ten como ruptura. ·

A parte central reside nos condi'"
cionantes institucionais e sociais
da inovación técnica, condicionan-·

tes que para Femández Prieto axudan a comprender. de xeito máis
asisado o acoñtecido que as circunstáncias P.ropriamente económicas.

, O papel do estado
Do labor institucional analisa a
criación 'por parte do Estado dunha rede·de centros de investigación
e experimentación agrária que desempeñaron un destacado papel na
introdución de innovacións. Mais a
aceitación das suas propostas e o
usq das canles da sua divulgación
por parte do catnpesiñado virán da-dos pota criación de instru.mentos
organizativos deste grupo social e ·
a sua relación coas transformacións agropecuárias da época.
O Estado.ocupa un lugar senlleiro,
pero os seus impulsos á renovación
produtiva seguen os abalos da própria dirección política. Todas as
suas propostas e proxectos bateron
coas necesidade campesiñas, que
historicamente viñan conxugando
produción e reproduci9n. Por iso,
tiv_ernn que se adaptar á realidade
produtiva imperante, nun proceso
no que o próprio campesiñado ~
marcou os límites en función das
suas necesidades.
Ós instrumentos dos que este
grupos social se valeu para establecer tales límites serán de dous tipos: un tradicional -a idea de au-

mentar ao máximo os rendimentos
en detrimento do meio natural estaba excluída por séculos dun necesário equilíbrio xa acadado- e
outro que se relaciona coa articulación social do campesiñado no
marco dunha sociedade civil en
proceso con novas formas de organización, paralelamente ao desenvol v imen to do capitalismo e do
Estado.
Esta articulación social realízase
através das sociedades agrárias ,
que canalizan a relación entre economia campesiña e capitalismo e
que ser'.liron para matizar a penetración <leste no ámbito da pequena
produción agrícola, efectuada a
1
meio dunha "adaptación".
Tal "adaptación" significa que a
modificación das condicións produtivas aó longo do primeiro tércio
· do noso sécúlo viñeron dadas máis
en func'iÓn dos próprios intereses
do campesiñado que dos do mercado, o que non signffica que nal guns aspectos fosen condicionantes -casos das mel1oras gadeira e
mecánica e os cámbios de cultivos.
As conclusións do trabal1o apre=séntasenos ben interesantes e aportan unha nova perspectiva da histó~
'
ria do mundo rural galego.
Sostense que non se debe falar de
atraso ao nos referir á agri'cultura
do noso país nas prit'neiras décadas
do século XX, senón de "retrasos

no progreso", xa que entón fo i deseñado un modelo de r'!nov ación
que á altura dos anos da Segunda
República tiña postos uns ólidos
cimentos qtle amosaban unhas posibilidades potenciais de de envolv imento imen sas, un modelo no
que o campe iñado como grupo tiña o principal protagonismo.
Pero o carniño truncouse de forma
radical como con secu éncia da
Guerra Civil, e sobretodo, da longa
posguerra. A desorganización económica que provoca a primeira
· acentúase na segunda por efeito do
bloqueo internacional e da política
intervencionista da Ditadura. Ademais, a imposibilidade de emigrar
trouxo consigo un incremento da
presión demográfica sobre o agro
e, o que é máis importante, a dura
represión provocou unha desarticulación social que puxo remate á
funcionalidade dos instrumentos
organizativos dos que conseguira
dotar.se o campesiñado.
Tras a guerra póñense as contlicións para o trunfo dun modelo de desenvovimento agrário ben diferente ao ·de preguerra, de dfrección
só empresarial, que xa non ten que
competir cos intentos cooperaüvos
impulsados potas sociedades campesiñas. E un interesante proxecto
de renovación agropecuaria foi
abandonado e até -como di Fernández Prieto- "esquecido pola memória histórica máis -recente".
+
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• MC/A CORUÑA

Despois dunha xira por diferentes
países de América Latina, o coñecid Padre Villa porá coa imaxinación do seu Circo de los Muchachos unha nota de alegría onde cento vinte mozos.farán uri espectáculo
popular e participativo. As datas están confirmadas~para os próximos
dias 1 e 2 do viril!eiro mes de xuño
en A Coruña. Nemesio Femández
indicou, asemade, co Circo de los
Muchachos áchase en 'condicións
de dar un espectáculo representativo do que é o labor distes mozos
formados na Escota de Bemposta
(Ourense).
No Centro Galego de Artes da
Imaxe celebraráse a VI edición da
Mostra de Vídeo ·e Imaxe. Teresa
Picazo (Vídeo-creativa). e máis
Montse Baró (do departamento de
Vídeo da Generalitat), informa;án
sobre as incidencias da imaxe na
sociedade actual.
Biblioteca de Cambre, exposicións de fotografáis do colectivo
Fotomatón. Galería Arracada, es-

EXPOSICIONS

culturas de Mar_ía Xosé
Díaz. Soloarte, pinturas- de.
Pedro Muíño.
Editorial Savor, nova
productora tenta aglutinar
o mundo do espectáculo
na Comunidade Autónoma
"para faci lita-los traballos
dos profesionais do mundo
artístico, incluindo tódolos
aspeuros que teñ¡m que ver
coa música, tanto directamente como indirectamente", segundo indicou un
. dos seus promotores, Rafael a. Míguez Candal.
O próximo día 16 de
avril será estrea no Teatro
Principal de Compostela a
obra "Así é (se vos parece)", de Pirandello. Viaxa, rá despois a Ourense (días
21 e 22, Teatro Losada), Pontevedra (27 e 28, Teatro Malvar), Lugo
(3 e 4 de maio, Gran Teatro), Ferrol
(10 e 11, Jofre), A Coruña (16, 17, .
18 e 19 de maio, Colón) e Vigo (22,
23, 24 e 25 de maio, Centro Cultural Caixa Galicia). Willy Éter, un-

.

Diapo ,Galicia

na das persoaxes máis intrépidas do
mundo do espectáculo e participante nesta obra, fixo fincapé en que
"as posibilidades son moitas. Todos
nos achamos convencidos de que
poderemos facer algo que non sexa
un aburrimento". +

DISCOS
maior. O dia 1.2 de Abrilo ás
20,30 h. celebrarase unha mesa
redonda-colóquio.

Emilia S algueiro
Ex posición
na
Galería
Trinta/Manolo Allué até o 27 de
Abril.

Mar e Carlos Tejo
Exposición baixo o título ConslÍmete, na Galeria Zen&Cia na
Rua Pracer 15 de Vigo.

Maria Xosé Diaz
Xesus Campos.
Referéncia urxente
O Concello de Soutomaior e a
revista Can sen Dono reaJizan
os dias 12, 13 e 14 unha mostra
de humor gráfico e audiovisual
aclicada a Xesus Campos. Estará
aberta no Castelo de Souto-

Esculturas na galeria Arracada
(Zapatería 4) de A Coruña.

Federico Ribas
Exposición antol9óxica na Sá de
Exposicións do Centro CulturaJ
Caixavigo, dentro da mostra
Grandes Artistas Galegas.

ACTOS

Luar· na Lubre
Beira Atlánticá é o título do último longa duración <leste grupo
de música tradicional. Editado
pola firma Sons-Galiza, atópase
desde hai -algun tempo nas tendas de discos. Contén ciez composicións; todas elas tradicionais
e máis un poema .de Celso Emílio Ferreiro musicado por Bieito
Romero, gaiteiro do grupo.

'

!(Festival
Intercéltico
Celebrarase entre o 17 e o 23
de Abril, vai realizarse nacidade de Porto a Semana de Bretaña e o fe tival lntercéltico, baixo re p nsabilidade do Pelouro
de Anima9ao da Cidade da Cámara Municipal de Porto, o In titut Fran9ai s e diversa colaboraci9on de entida portugue a .
A organización vai por cárrego
do Mundo da Canráo .
16 ao 23 de Abril No Rivoli/Tcatro Municipal. Exposicións de fotografías sobre a Bretaña e Carnac e Stonehenge.
Exibic ión de filmes rea li zados
poola FR 3 Bretagne
No Hotel Meridien . Semana
Gastronómica de Bretaña.
No Centro Regional de Artes
Tradicionais,;Exposición de Ins-trum entos Tradicionais.
17 de Abril No Rívoli . Concerto de Alain Stivell.
19 de Abril Mañá e tarde
animación polas ruas de Porto a
cargo dos músicos de Bagad
Kemper
'
21,30 h. Soirée musicat coa
participación de Bagad Kemper,

Grupo Jig, Porto. Na Lua, Galiza
20 de Abril 14,30 Rivoli!featro Municipal. Meias-finais e
final do Cncurso de "Connaissance de la Bretagne".
21,30 h. No Rivoli concerto
de Vai de Roda e Gwendal.
22 de Abril Ás 1O h. Conferéncia e nmesa redonda coa preénc ia de Catherine Axelrad,
Maurice Polard e Michel Mohrt.

V Encontro de
Educadores pola paz
Os dias 12, 13 e 14 de Abril celeb rara se en Camposancos (A
Guardia) o encontro organizado
polo grupo Educadores pola
Pa z-No va Ese ola. Galega. A
proposta de programa é a seguinte:
Venres 12
18,30 h. Xogos cooperativos
20 h. Presentación e debate
do programa do encontro
20,30 h. Proxección simultáneas de materiais audiovisuais.
Sábado 13
· 10 h. Ponéncia: Significado
e estratéxias da Educación pota
Paz, por Xesus Jares.
Durante_odia haberá traballos

UNTA
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en grupos sobre as ponéncias,
posta en comun, presentación de
experiéncias, presentación de
materiais e Festa pola Paz
O Domingo 14 elaboraranse
as conclusións e discutirase a
ponéncia Xogv de roles. Un·
conflito no Consello Escolar.
O précio para pagar a manuntenc ión e dormida é de 5 .000
pesetas, con 500 pesetas de matrícula para os non asociados/as
a NEG. As prazas son limitadas.

Acercamemto
á opera
Ciclo Audiovi s ual no Centro
Cultural Caixavigo. Dia 23 de
Abril "O lago dos ciños"
(Ballet), Rudolf Nureyev,
Margal Fonteyn, Ballet da
Ópera de Viena.

Win Mertens
Ensemble
Concerto no Centro Cultural
Caixavigo organizado por Xuventudes Musi.cais o 13 de
Abril.

III Premio'
'17 de Maio'
de Investigación
Lingüística e
Literaria

Convócase a 4ª edición de
"Diapo Galicia" , mostrado audiuvisual que terá lugar en Ourense os días 25, 26 e 27 de
Abril de 1991, no salón de actos
da Delegación de Cultura sita
en Av. Habana, 105 Ourense,
organizada pola Agrupación Fotográfica Ourensán, patrocinada
pola Concellería de Cultura do
Concell-0 de · Ourense e a colabm1ra da Casa da Xuventude de
Ourense, Colectivo Rampa e
Kabugui. Basés:
1. A rrtsotra vai diñxida a todos os realizadores de diapóra- .
mas: progr.mas audiovisuais de
diapositivas, acompañadas de
bandas de sonido e. previamente
codificadas.
2. Aceptaranse programas
codific;ados en' calqueira teco_nolxía, preparados para proxección, montados en carruseles,
cun mínimo de dous (2) proxectores e un máximo de 4 (catro). ·
A organización disporá das tecnoloxías de · interpretación máis
habituais . Coa inscripción será
necesario confirmar a tecnolox ía empregada.
3. Aceptaranse únicamente
diapositivas de paso universal
montadas en marquiños de 5x5.
4. O tema será libre e a duración máxima dos ~rogramas, de
13 minutos.
·
5. A Organización resérvase
o dereito de selección.
6. Para inscribirse será necesario -que a Organización reciba
·o volante adxunto antes das 24
horas do día l O de Abril de
199 l dirixido á Secretaría de
Diapo Galicia, r{Celso Emilio
. Ferreiro, 27-- Ourense, teléfono
(988) 22 85 OO. Non será válida
ningunha inscripción onde non
figuren debidamente cumplimentados todos os apartados do
volante. Débese rellenar un volante para cada programa.
· 7. A inscripción é gratuita.
8. Estabrécese-o premio especial "Diapo Galicia" ao mellor
diaporama.
9. A Organización faese cargo dos gastos de envío e reenvío dos programas, comunicando a data de recepción e medios
de transporte coa debida antelación aos participantes.
11. A participación en Diapo
Galicia supón a aceptación das
bases anteditas ..

O Depaí-ramento de Filoloxía
Galega da Universidade de Santiago, en colaboración c;o Vicerrectorado de Investigación,
convoca a terceira edición do
Premio "17 de maio" de Investigación Lingüística e Literaria
1991, dotado con: 1º Premio''.
100.000 ptas .; 2º Premio:
60.000 ptas.; 3º Premi: 40.000
ptas ..
Bases:
· 1.- Podetán concorrer tódoios estudiantes de primeiro e segundo ciclo de .Facultades, Colexios e ·Escalas Universitarias
con orixinais escritos en 1ingua
galega.
2.- As investigacións, orixinais e inéditas, versarán nesta .terceira edición sobre algún
aspecto lingüístico ou literario
da obra galega de· Alvaro Cunqueiro, ó que a R.A.G. dedica
este ano o Día das Lettás Galegas.
3.- Os orixinai~ presentaranse
por triplicado, en folio ou holandesa, mecanografiados ·a dobre espacio, e aínda que a extensión é libre, recoméndase un.ha extensión de arredor de 30
páxinas.
4.- Os orixinais prese nta-ranse antes do día 20 de setembro de 199 1 na Secretaría do
Departamento de Filoloxía Galega da Facultade de Filoloxía
da Universidade qe Santiago.
5.- Os orixinais teñen que
presentarse baixo lema. Con
eles, nun sobre pechado, irá o
nome completo, enderezo e teléfono do autor, título da investigación e un documento
que acr:edite estar matriculado
no curso 1990-91 nalgún dos
centros mencionados no apartad-J 1.
6.- O xurado éompoñerano
cinco profesionais de recoñecido prestixio no campo da investigación lingüística e literaria,
nom_ee.do polo Consello de Departamento. O premio outorgarase por maíoría de votos.
7. - A composición do xurado farase pública o. 21 de setembro de 1991.
-

ANUNCIOS DE BALDE
A Comisión Galega ProAmazonia é unha asociación
criada por diversos grupos ecoloxistas que oferece información e posibilidade de colaborar a todas aquelas persoas ou
colectivos interesados na problemática e defensa do méd.io
natural e das povoacións
indíxenas da Amazonia. Apartado 641. Santiago.
Véndese Ford Orion. Novo, revisado, 3 anos e médio (M- ·
4593-HZ), blanco. Información
986-23 76 72. Chamar de 2,30 a
3,30 pm.
·
Oferécese diseñador gráfico.
Para pedir infonnación escribir
a: Maria Fonseca, Ecuador 40;
Bai~o. Dta. 36203-Vigo.
A Asoéiación Galega da Mull~r
ten desde comezos <leste ano un
servício gratuito de asesoria
. xurídica para mulleres no seu·

23

·
8.- O ~allo do 'premio darase a coñecer nun acto literario
que se celebrará na Facultade de
Filoloxía no mes de novembro
de 1991.
9 . - bs prémios poderán ser
declarados desertas. En caso de
quedar algún deserto; o xurado
poderá acumulalo ós outros premios. A decisión do xurado será
inapelable.
10.- O Departamento de Filoloxía Galega· poder.á publicar ·
ou xestiona-Ia publicación dos
traballos premiados.
11.- A participación na
convocatoria <leste premio supón a aceptación das presentes
bases, así coma das decisións'
do xurado ..

Curso·prático
dé fotogra~a
O Curso ten comQ obxectivo ca..'.
pacitar aos participantes no domínio como usuários dos meios
e técnicas básicas da fotógrafía.
Incluirá o seguinte temario:
O manexo da cámara. O
flash . Películas. Filtros. Revelado en bránco e preto: Positivado
de ampliación.
·
Monitores: Taller de Foto·grafía "Alexandre Bóveda"
Calendario e horario : Do
15 .de Abril ao 3 de Maio. Luns,
- mércores e veAres dende as 21
horas.
_ Lugar de realización: Federación de Asociacións Culturais
Galegas. R/ Emilia Pardo Ba. zán. 25-1º. 15005-A Coruña.
Tlf./Fax (9.81) 24 43 55.
Importe da matricula: 7.000
Ptas. Asociados á Agrupación
Cultural "Alexandre Bóveda"
6.000Ptas.
Inscripcións:
- Libraría Couceiro (Praza
do Libro).
-Libraria Lume (Fernando
Macías).
· - '.:._Libraría Nos.
-Federación de Asociacións
Culturais Galegas.
Materiais:
- o·s participantes deberán
posuir cámara fotográfica.
-A dotación. do material didáctico .e de consumo así como
o equipamento preciso para a
impartición do éurso corre por ·
conta.doTaller d.e Fotografía da
Agrupac;_ión Cultural "Alexandre Bóveda".

_
local de Santiago (Rua do Villar, 23-2º), para atender contultas e información sobre agresións, maos tratos, separacións,
tutela de fillos. Atendido pola
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.
Precísase muller para traballo perigoso : Escaso salário.
Frío intenso. Longos meses de
escuridade. Perigo constante.
Retorno incerto. Interesados
escreber a XMPP. IESP Sada .'
Rua -Brañas s/n Sada (A Con•ña). 1ndicar nome, idade, -enderezo, foto recente e razóns pola
que faria a viaxe. Perguntar por
Xaquin.

- Francesa, licenciada en Filoloxia
Francesa e española dá clases de
francés. Rua do Home Santo,
13-3º ou tfno. (981) 56 50 87 de
Santiago de Compostela.

t

Vendo piano Baldwin, 8 anos,
425.000 pta. Preguntar por
Chus nos telf.: (986) 84 29 40 85 57 29
Existe u~ idioma ·contra os· imperial ismo_s ling'üísticos, para
que cada naci.ón se comunique
facilmente en pé de igualdade
coas demais, sen someterse a
línguas estranxeiras: o esperanto, o-idioma · m_áis simples
da terra. Clases gratis no.Instituto Santo Tomé de Freixeiro
(Vigo). Venres de 6 a7. 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.
Vend_o ~nx~mios. en produción.
Abellas do país. Varroa tr~tada.
Colme-a perfeición con cámara
de cría. 11.000 pta. Tfno.
(0,981) 899931.
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IDEAS

XUICES
XOSÉ ANTONIO GACIÑO

s xuices ·san sábios, honestos
e independentes, nen progresistas nen reaccionários, absolutamente ecuánimes, políticamente neutrais, nen fascistas nen
estalinistas, nen pacifistas nen militaristas, espíritus puros clarividentes neste mundo ambíguo e con·fuso , no que
os demais nos movemos na inmoralidade e na corrupción, na ignoráncia e
no partidismo.

O

e

XURXO S. LOBATO ! ARQUIVO

Galiza Sempre cumpi"e as 600 horas
de programación radiofónica
para os emigrantes en Xenebra

,¡

•M. VEIGA

"É a primeira vez que unha iniciativa cultural dos emigrantes supera o eido das conferéncias ou dos. públicos máis ou menos
reducidos, para espallarse por toda a comunidade galega emigrada, que en Xenebra é dunhas 20 mil persoas", sinala Carlos Xoan Diaz, un dos fundadores da emisión radiofónica Galiza Sempre, o mes de
Decembro de. 1985 e animador da emisora durante os seus primeiros catro anos
de vida, através . do grupo cultural galega
Ga/iza Hoxe que é o patrocinador.

(

1

G~lizá Sempre forma parte da programación de . Radio Tonic de Xenebra, un ha
emisora pública, pero de carácter colectivo, con estatuto de asociación. O programa dirixido aos emigrantes galegas leva
· xa seis anos en antena, cunha pausa a
·fins de 1986 por reformas en Radio Tcnic,
e cumple. agora as 600 horas de programación. Emítase todos os domingos de
·10.30 a 12h. da noite, despois dun progra-·
ma dedicado aos· emigrados iranianos e
antes doutro dedicado aos .portugueses.

A programación de Galiza Sempre consta
dun primeiro bloca informativo que se
subdivide nos seguintes espácios: novas
da Suiza de interés para a emigración, novas de Galiza, novas de Galiza deportivas
e nota das actividades das asociacións
galegas no pais helvético. A información
constitue a programación fixa. O resto do
tempo é ocupado por espácios alternantes adicados á música, concursos, cultura
e servício social de información sobre
condicións de traballo ou calquer outra
pergunta demandada polos ouvintes.

"É 1Jn programa feito en exclusiva por emigrantes. Nun princípio até nos mesmos
nos encarregábamos da parte ·técnica. A

Galiza Sempre é o programa, galega de
rádio máis antigo de Europa. "E a primeira
vez que algo ;:isí se convirte nun fenómeno masivo. Os galegas que están nos ba- .
res a esas horas conectan coa em isión",
sinala Carlos Xo~n Diaz. O eco do progra- .
ma é tamén perceptibel através do número de chamadas recebidas, entre 20 .e 30
por cada hora de emisión.
·

A marxe da nomeada emfsión Sempre
en Galiza dg Uruguai, asi como das existentes na Arxentina e noutras comunida- ~auMINGOS DE 1 OH. A 12H.
des galegas de América, é tam,
ONDAS FM 88.4MHz
ADIO TONIC FM - GENEVE
coñecida a emisión de Alborada de cm>
Lausanne, ainda que o seus tintes se ®
máis folcloristas.

emisora matriz unicamente nos proporcionaba as instalacións. Algo moi de ter en
canta, anota Carlos Xoan Diaz, se consideramos que os emigrantes non son profisionais, o que non impide que o resultado
teña unha gran altura".
O grupo de entre seis e cito persoas que
colaboran no mantenimento da emisión
dedica entre 15 e 20 horas á semana a
esta tarefa, o que é de por si meritório, se
ternos en canta as condicións de vida e
traballo, ás que se suma este estarzo voluntário.

Sen apoios oficiais
Dase a paradoxa de que o colectivo responsabel do programa non foi ainda recoñecido como "entidade·galega" de acordo
coa Lei de Galeguidade, estando a proposta desde hai tres anos á espera. A
em.isión carece tamén de apoios oficiais.
O grupo promotor canta cun orzamento de
perta de 1 millón de pesetas que é. cuber. to nun 60% palas aportacións dos membros do próprio colectivo e nun 40% através .do patrocínio comercial.
As ondas de Radio Tonic, por médio das
cales emite Ga/iza Sempre transmít~nse
por médio dun emisor de 500 wátios de
poténcia, dotado dunha antena no Monte
Saleve, o que permite a escoitq en toda a
xeografia do Cantón de Xenebra, chegando a cubrir zonas de Fráncia, veciñas ao
Cantón de Vaud.
Ademais da emisora, o grupo Ga/iza Hoxe, é responsabel dunha publicación pe. riódica, elaboración de guións, grupos de
teatro, e todo tipo de actos culturais nos
que colabora coas demais asociación_s galegas existentes na Suiza.
•

Eles, os xuices, saben diferenciar perfeitamente entre estupro e violación , e
que o estupro é menos grave (quizais
porque se comete con menores) ca
violación e por isa non debe servir como eximente doutro delito moito máis
grave: o aborto. Tamén distinguen perfeitamente entre opinión, crítica, insulto
e desacato, o que constitúe, nalguns
casos especialmente complicados, todo un brillante exercício de sutileza,
imposíbel de valorar polos simples
mortais que nos deixamos levar pala
espontaneidade verbal, sen advertir
que talar de xuices reaccionários, fascistas e asaltantes a toga armada é un
gravísimo delito de desacato, que debe correxirse imediatamente con prisión incondicional. Neste caso , nen
sequer vale como atenuante o feito de
ter acusado e criticado previamente
aos políticos, incluidos os do próprio
partido do desacatante.
Non quixera caír eu mesmo en desacato. Por iso non vou levantar a miña
voz contra eses xuices sábios , honestos e clarividentes, que demasiado teñen con aplicar, con toda a independéncia do seu corazón e mesmo da
sua cabeza, a anacrónica lexislación
sobre desacato, que coarta a liberdade
de expresión , e a hipócrita leí sobre o
aborto, que non resolveu o problema
social nen acalou ás voces dos que
seguen a pretender controlar até o corpo dos demais . Levanto a miña voz
contra os políticos, incapaces de elaborar unha lexislación que nos defenda de tanta sabiduría e clarividéncia. E
non vou dicer máis: por talar, Germán
Sáenz de Santamaría está na prisión
de Málaga, sen poder esperar xa nen
•
o indulto.

VoLVER AO REGO
emos os titulares do primeiro número do novo diário Claro: "Isabel Pantoja: la veremos desnuda" (en portada), "El sol traiciono a
Mandy" (tres fotografias, con pe, dunha xoven loira quitando as bragas no
médio dunha estrada, no máis clásico
estilo de revista porno), "Orgia sexual
de Ali McGraw con un matrimónio" (información), fotografia do actor Arturo
Fernández, de costas, espido, etc.
O curio.so é que este· novo xornal é
editado por Si/ex Media, empresa na
que participan a partes iguais o grupo
alemán Axe/ Springer, editor do sensacionalista Bild e Prensa Española, editora do conservador, an!iabortista,
apostólico e romano, diário ABC.
•
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