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A Xunta sucumbe
ás directrices
comunitárias:
redución
á metade .
do número
de labregos e
potenciación
do eucalipto

·o Plé!n Agrário
consensuado entre
Fraga, Estado
e CEE, significa optar
por unha política
expulsora do
campesiñado, frente
a unha reforma
agrária integradora
e modernizadora.
O futuro da Galiza
pode quedar
hipotecado por
lustros. Os que ainda acrediten en
promesas que
recorden as do sector
naval..

Novo Caderno
. á venda con
este número ,

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

. Nll 484. APDO. 1371 (VIGO)• 100 PTA. (300 PTA. CON SUPLEMENTO)

2 ~º:~~=00E1991

lfESTASEMANA

~~~~~~~~~~~~--,--~~~~~~~~---j~~~~~~~~~~~~~~---:-~~~~~~~~

·,.

DELMI ALVAREZ/ARQUIVO

NÓN DEIXEMOS H
_ IPOTECAR O NOSO FUTURO
Galiza está nun momento crítico, crucial.
Non é un alarmismo ~squerdista nen un
efectismo amarelo. Unha análise da
realidade, sen que sexa preciso bucear
na macroeconomia, é capaz de
evidenciarllo a calquer que, ben por
intereses próprios, ben por servidumes
alleas, non pretenda ollar através de
antiparras deformadoras ou se instale
nas próprias comenéncia~.
Desartellado o sistema produtivo
industrial na década pasada, que cada
vez-perde importáncia no Producto
Interior Bruto galega (PIB), entramos
agora na fase final da chamada
reconversión agrária na que se vai
·
hipotecar o noso futuro.
As indústrias galegas máis competitivas,
Asean, Sidegasa, Astano ... pecharon ou
viron reducidos drasticamente os seus
capros de persoal. Os dados de perda
de postas de traballo no sector industrial
son elocuentes. Pasouse de 192.500 en
1981 a tan só 156.400 en 1991, mentres
que no resto do Estado recuperábase
emprego. Probabelmente nun curto
prazo de tempo haberá que engadirlles
as factorias de motores Deutz e máis o
grupo Alvarez.
No Sf:!Ctor pesqueiro a crise agudízase
día tras dia. Non só amarran os barcos,
senón .que buscan outrcis portas e,
ainda, son ancorados en calquer
dársena do Cone Sul e abandonados á
· sua sorte despois de tentar faenar sen
licéncias, porque non ternos soberanía
para negociar acordos. A falta de
.
· caladoiros arrasta ao peche a indústrias
transformadoras como Pebsa ou Mar e a
várias conserveiras.
·Tanto no sector industrial como no
pesqueiro xustifican as medidas en base
ao sobredimensionamento e a necesidade
de aceitar as partixas que a CEE fai das
diversas cuotas de produción.
A RECONVERSION AGRARIA
No agro é á inversa, pretenden esfarelar
o noso aparello produtivo agrícolagadeiro amparándose na sua falta de
competitivida~e. A reconversión xa

comezou hai uns anos, pero agora
entramos na final. Fraga, despois de
pactar co governo de Madrid quixo
carregar sobre as suas costas a
adecuación do noso campo ás
directrices comunitárias e foi a Bruxelas
na procura do visto bon dos xerifaltes
agrários da Comunidade que
supevisarán, in situ, o seu cumprimento.
Fraga pretendia traer de Bruxelas, para
vende/o axeitadamente, un "compromiso"
de axudas da CEE para a nosa _
agricultura, tentando asi esvair os tufos de
crise que saen do seu gabinete. Foron
precisamente esas liortas intestinas as
que sacaron á luz pública ese plano.
O modelo de desenvolliimento rural que
pretenden implantar na Galiza, ao que
se adapta como anel ao dedo o Plano
· Especial para a agricultura e o
desenvolvimento, pontualmente filtrado á
prensa polo Conselleiro Romay, non é
novidoso. Está inserido no deseño que a
CEE fai do reparto das especializacións
produtivas. Unha busca da
especialización con modelo imperialista
na sua función de sub-metrópole.

Á periféria, nós somos períféria a
respeito do Estado e da CEE,
asígnaselle a produ,ción de matérias
primas e a localización -das indústrias de
base, as contaminantes.

mentres non saiamos da CEE ou se
transforme a sua estrutura política, co
que poderia ser, entre outras causas un
Parlamento dos Povos con poder
lexislativo.

Galiza, segundo os planos da CEE,
elaborados polos estados que controlan a
organización, ten asignado o papel de
produtor forestal, conxuntamente coa
área atlántica. Aquí poñerán as celulosas,
pero as indústrias de papel, as gráficas e
as editoriais son inerentes á metrópole. O
exemplo témolo en Alúmina-AJ~mínio:
gasta a nosa enerxia, contamina a riosa
terra (conxuntamente con Endesa son a
causa do maior índice de Europa de
chúvia aceda), pero non instalan o tren de
laminado tantas veces demandado.

Pero o camiño que pode conducir a unha
nova Europa semella que é longo e cheo
de atrancos. Mentres tanto é precisa a
renegociación do tratado para posibilitar
a redefinición dos roles asignados.

Para poder cumprir este plano é preciso
reducir o número de agricultores na
metade para que, así, os eucaliptos
cheguen aos vales e para que o
rendimento sexa maior, aumentar a
extensión das parcelas en dez veces. Eis
o Plano da Xunta! A espe'cialización
forestal queda patente no texto deseñado
pola Fundación Alfredo Brañas e dado a
coñecer pola Consellaria.

O CENTRO CONTRA A PERIFÉRIA
Asi o centro (Alemaña, Holanda,
Dinamarca e zonas da Franza) resérvanse
aqueles sectores que son máis
estratéxicos, xeran maior valor engadido e
son menos destrutivos co meio ambiente.
A cuota de mercado dos seus estaleiros
aumenta, mentres os nosos permanecen
pechados; non conceden licéncias de
pesca porque, como dicia Alfonso Paz
Andrade en recente entrevista a este
semanário, quere.n asegurarse a
comercialización do peixe; e fixan as
cuotas lácteas ainda que Holanda, ·con
semellante extensión territorial que Galiza,
produce case 1O veces máis leite ca nós.
~

Nunha reunión celebrada en Lisboa hai
algo _rríáis dun ano, directivos do Fondo
Monetário Internacional (FMI) deixaron
moi claro que entre os sete grandes eran
capaces de producir cantos alimentos
pudese consumir o resto do mundo, polo
qu_e os demais países deberian de .
buscar outra especialización.

As directrices comunitárias neste senso
son xa coñecidas desde hai tempo e só .
negadas, cómo ocorreu co
desmantelamento naval, polos seus
executores e polos seus cómplices.
XA SABEMOS O PRAZO
O novidoso da visita de Fraga·é que xa
ternos o prazo de tempo fixado (non
esquezamos que a CEE traballa con
prazos fixos, recordemos o naval ou o
· aceiro): dez anos. Neste tempo as ·
explotacións agrárias galegas, por un ou
outro método, pretenden que queden
reducidas á metade, aumentando noutro
tanto a superfície foresta! de árbores de
creciménto rápido.
·

O mesmo Fraga foi sincero ao afirmar en
Bruxelas que el non gastaba destas
solucións, pero que eran inevitábeis.
Que facer logo?
En primeiro lugar é preciso ter en conta
que estes problemas non se resolverán

Esta medida só se vai conseguir coa
mobilización masiva. Unha mobilización
na que ten que estar imersQ todo o povo,
labregos, mariñeiros, obreiros e
pequenos empresários, porque a cada
un e a todos na sua globalidade os
afecta por igual. Esta presión debe
servir, ademais, para ir burlando os
resortes da CEE que nos permitan
acrecentar a nosa capacidade
económica sen quedar na etapa do
subdesenvolvimento.
AINDA É POSIBEL UNHA SAIDA
Porque, ainda asi, é posíbel abrir vieiras
ordenados de saída ao desenvolvimento
~ e realizar non unha reestruturación
traumática como pretenden a CEE, o
Estado e Fraga, senón unha
restruturación expansiva do noso sector
agrário en función dos direitos sociais dos
-labregos, porque a economia non é algo
abstracto, senón que se retire ás
condicións de existéncia dos seres
humanos. A proposición de lei que para o
BNG fixeron os máis destacados expertos
na matéria é un exemplo da existéncia de
alternativas aos planos de reconversión
traumática pola via da liquidación do
sector máis produtivo e con maior futuro.
Se alguén nori ere nas directrices
comunitárias, qu.e se acorde do sector
naval. Se é tan iluso q!Je· acredita nas
promesas, que busqué ese posta de
trabal/o criado por cada un que se
.perdeu. Se ainda asi cavila que este
m~mento n9n ten tal gravidade que
merece unha resposta enérxica e
contundente, certamente os seus
intereses non coiciden cos da Galiza. •
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Calquér axuda concedida polo Mercado Comun repercute nos centros económicos previlixiados

Fraga pacta co Estado e a CEE unha política
agrária semellante á dos zares rusos
ALFONSO EIRÉ - G. LUCA DE TENA
1

..

Fraga aceitou en Bruxelas a pervivéncia do raquitismo da nasa agricultura e a especialización en cultivadores de eucaliptos. As
axudas que podan vir da CEE serán para cumprir estes plans, a menos que cunha política agresiva e de feitos consumados se
logre impoñer na prática unha reestruturación agrícola expansiva.
·
As chamadas reformas agrárias
teñen esencialmente dous signos:
unhas son expulsoras do campesiñado dos seus asentamentos e
outras integradoras. As primeira~
levan á desertización dos territórios e á criación nas cidades du n
sub-proletariado. Os exemplos
máis claros témolos en todas as
reformas realizadas ~n América,
ca hacinamento e a miséria a galloupar nas capitais. A cidade de
México seria o prototipo.

A FIL TRAClON
DO 'PLAN AGRARIO'
POR PARTE
DE AGRICULTURA
IMPEDIU
A ESTRATÉXIA
DE FRAGA
EOBRIGOUNO
A ANUNCIAR A SUA
CANDIDATURA
A RE-EL~ICION

Esa foi tamén a política que levaron adiante en Rúsia o Ministro
do Zar en 1905, cando fracasou a
revolución. As condicións criadas
posibilitaron a revolución bolchevique máis tarde.
A outra caste de reforma foi a que
puxemn en marcha países como
Alemaña, Holanda ou Dinamarca.
Os resultados saltan á vista.
Na Galiza, segundo o plan comunitário, pretenden reducir o número de agricultores galegas de
376.300 existentes na actualidade, a só 198.400 nun prazo de
dez anos.
Esta redución de agricultores faríase mediante a retirada da actividade de 1.43 .900 traballadores
excedentes, mentres que 16.000
máis deberán buscar acomodo
neutros sectores e outros 18.000
agricultores, considerados excedentários, pasarían a novas explotacións intensivas de produción especializada.
A disculpa esgrimida é que a metade das explotación agrícolas
galegas, as sobrantes, non sen
rendábeis, polo que deberán pechar. Pretenden realizar así unha
reestruturación- agrícola, necesária desde hai anos, pero fano de
xeito reducionista, medindo os
escandallos mínimos coas varas
das explotacións europeas.
O parlamentário do BNG Xosé
Manuel Beiras explicábao graficamente na apresentación do proxecto de lei de Ordenamento da
política gadeira: "é como se din
que a talla média europea e de
1,80 metros, pero callen a un ra. paz de oito anos e dinlle que non
dá a talla pois só mede un metro".
O problema do agro galega é que
leva 20 anos de retraso a respeito
dos países centro-comunitários .
Agóra pretenden, escudándose
en que as explotacións non dan a
talla, facer unha operación que
non lle permitiría medrar. Condenan ao raquitismo á metade das
explotacións galegas coa sua reestruturación restrictiva, a exemplo dos sectores naval ou pesqueiro, só que, esta vez, a desculpa era que median moito.
Holanda; con semellante extensión territorial que Galiza, produ- .
ce 11 mil millóns de litros deleite
ao ano. Galiza ainda non chega
aos 2 mil millóns. De cumprirse o
plano comunitário, que vai ser

Non se pode medir ao agro galego polos mesmos escandallos que o dos países ricos.

X.M.Al.BÁN

semana antes, afirmase no Parlamento que o iá apresentar en Setembro.

los centros hexemónicos, como
pretende apresentar en parte Fraga, caí polo seu .próprio peso. A
CEE ·non vai ir contra a sua própria estratéxia. Outra vez_non hai
máis que ollar o que acorre ca
sector naval e a supresión de to- das as axudas, co sector da minaría do carbón ou co do aceiro.
E non permite a.Xudas aos sectores por parte dos estados, baixo
multa, incluso. As directrices comunitárias son claras e tallantes
neste sentido.

•

Q

EXEMPLO
DA REFORMA
AGRARIA TEMOLO
EN AMERICA OU
NA RUSIA ZARISTA.
PERO TAMÉN NO
CENTRO
COMUNITARIO

executado por Fraga por del~a
ción do governo central, Galiza
non poderá expandir a suá produción. O agro galega queda condenado á desertización do eucaliptal, sen posibilidade de recuperar- se en lustros.

As directrices
comunitárias
O que Romay Beccaría apresentou como Plano da Xunta non é
máis que a plasmación, a adaptación ao terreo, das directrices comunitárias, deseñadas segundo
unha liña de especialización na
que o centro comunitário (Holanda,Alemaña e Dinamarca) se reservan os principais sectores produtivos e os mercados. Galiza t9n
asignado o rol da produción madeireira, conxuntamente coa cornixa cantábrica. Pero, para que
non poda suministrar de leite ao
mercado español, arelado por
franceses e holandeses, e para
aumentar o aúmero de hectáreas
dedicadas á produción forestal intensiva, desmantélase o sector e
impóñense unhas cuotas restrictivas.
As liortas internas do Gabinete
Fraga, fixeron que o Conselleiro
de Agricultura filtrªse o plano por
máis que o próprio Romay, unha

>

Fraga recebeu en Bruxelas a notí cia de que se dera a coñecer
aos meios de comunicación con
evidente sobresalto e un enfado
morrocotudo. Despois da xogada
de Romay, pouco tardoll en anunciar que se apresentaria á reeleición nos próximos comícios.
Pretendía o Presidente da Xunta
apresentar na Galiza a sua viaxe
como a consecución dunha liña
<¿_omunitária de financiamento para a reestruturación da nosa agricultura. Con este logro, que acocharía as divisións internas e serviria para monstrarlle realidades
unha oposición que critica duramente a sua vocación viaxeira de
maletas vacias, sentaríase a negociar cos sindicatos agrários,
agardando desde Setembro e,
cumpridos todos os .requisitos, no
Outono, apresentaríase no Parlamento para apagar o lume dos incéndios e tentar desactivar as
mobilizacións agrárias.

a

A bicoca da ·axuda comunitária a
· calquer plano de reestruturación,
que non ~aia na liña marcada po-

A demagóxia de Fraga

Jacques Delors, presidente da
Comisión Europea, nunha recente visita a Compostela, comentaba u~ha anédota a este respeito:
"á ltália concedéralle a CEE unha
liña de axudas para replantar oliveiras. Pero ltália utilizaba os fondos para outros proxectos. Ca fin
de enganar aos comisionados comunitários fabricaron unha árbore
moi semellante ás oliveiras e
plantaban ese vexetal en vez das
oliveiras".

Por outra banda o posíbel acorde
de Fraga con Me ShaFry non é
A reconversión
máis que pura demagóxia pois
en marcha .
nen Fraga, nen a comunidade au- _
tónoma poden chegar a acordes
A reconversión do agro galega··
internacionais, esa faculdade perxa se está a facer. Comezou a
tence ao ·Estado español. Outra
f.ins da década pasada. Nun pricausa é que Fr:aga teña pactado,
meiro momento tentouse paralicomo ten, cqn Felipe a realizasar
o medre .das explotacióos
dón ao seu xeito da reconversión
usando como ameaza as cuotas
_
agrária na Galiza. O governo eslácteas. As multitudinárias mobipañol coñecia antes as propostas
lizacións agrárias non só detiveque ia levar Fraga a Bruxelas e
ron a aplicación das cuotas sedeulles o seu prácet. A CEE deunón que lle deron pulos a moitos
lles a sua benzón e acordaron
labregos para seguir mellorando
que unha comisión comunitária
as suas explotacións. A política
encarregarase de .velar- polo seu
comunitária de condenalos á racumprimento.
quítica produción de 1985 fracasaba.
Na seguinte etapa tentouse fé;lceío por via indirecta. As reconverti- ·
das serian as· indústrias lácteas.
Moitas delas tiveron que pechar,
como Mafer, Quesalva, Vega ...
Outras foron vendidas a capital
foráneo e a principal, Larsa, debátase entre a agonia própra ·e o
capital extranxeiro.

·PoÑEN
OS ESCANDALl.OS·
EUROPEUS
A UN SISTEMA
·PRODUTIVO QUE
ESTA AINDA SEN
DESENVOLVER,
. CONDENANDOO AO
RAQUITISMO

Porque a CEE non concede as
axudas sen facer unhá supervisión de que son utilizadas segundo as suas directrices e, o que foi
apresentado como un avance, na
realidade é unha traba, sobretodo
se ternos en canta que Galiza necesita vitalmente burlar esas directrices comunitárias, o mesmo
que fan outros países.

Os prezos do litro deleite baixou
en máis de dez pesetas e abandonáronse liñas de recollida. Paralelamente o prezo da carne
descendía a níveis de hai .1O
anos.
Romai Beccaria, Conselleiro de Agricul·
tura
X. s. LOBATO/ARQUIVÓ

Esta situación levou a un proceso

de recesión no .agro e nos sectores dependentes. Comezando, en
palabras do sindicalista agrário
Emílio L. Pérez ."a reestruración
do cadro de persoal que precede
a todo peche".
Moitas explotacións pecharon xa
ante a falta de rentabilidade (trátase moit'as veces da3 máis modernas), outras están a .médio rendimento mentres os seus titulares
buscan chapuzas a tempo parcial
. para asegurar uns ingresos mínimos. Houbo quen se comezou xa
a apontar no paro, agardándose
que nos próximos meses as listas
do INEM se vexan incrementadas
en 50 mil pprsoas.
Os bancos non dan recuperado
as hipotecas e comezan os embargos. As casas de maquinária
agrícola estár:t case paralisadas •
e os comércios das vilas viron
como baixaban as suas vendas
case a un SO por cer.ito. Até os
bares se viran perxudicados.
As di~trices da CE son para especializarnos na produción de eucaliptos.

As

Mentres. tanto na Xunta seguen
AXUDAS DA CEE
as lio_rtas internas que se tránsla.
dan á própria Consellaria de AgriSO SON
c1,Jltura: unha partidária de facer a
_C_O_N_C_E_D_l_D_A_S_P_iA_R_A_
reconversión rapidamente e outra
M
de intentalo de forma que non sePLANS CONFORME A
xa traumática e lle ·afecte á base
eleitoral do PP. Estas · diverxén- .. ESTRATEXIA
cias son as que teñen pal"alisado
DOS INTERESES
desde hai dous meses a liña .de
crédito prometida aos gadeiros
DOS QUE DETENTAN
perxudicados polo peche de MaO PODER
fer e Quesalva.
---------------"-O penúltimo episódio desta reconversión foi a cancelación do
chamado oito cero oito, a única
axuda que quedaba para o desenvolvimento das explotacións.
A Xunta xa nen ten capacidade
para que Madrid admita máis solicitudes.

Unhalonga
história de atrancos
"Así é que· se pode dic~r que, no

canto de fábricas, este reino Galiza- ten por equivalente a indústria ·do. gado. Este é o grande tesauro do labrego e o principal recurso nas suas necesidades". Con esta elocuente sinxeleza expresaba o século XVIII o
pensamento ilustrad.o galega o
significado económico e a rele-

váncia .social da gadaria para a
nación galega, en palabras esc'titas polo coengo compostelán
Pedro António Sánchez. Naqueles intres, mentres o Estado favorecía e protexia da competéricia exterior ás manufacturas españolas, desleixaba e abrumaba
con trabucos e gabelas á gadaria galega, proibíalle a exportación de reses a Portugal, e puña
aos mercados de consumo das
grandes cidades, Madrid a primeira, ao dispar de contratas de
importación masivas de gado
francés.
Van ttecorridos máis de dous séculas desde aquela. Durante case
todo ese longo período foi coutado o potencial expansivo da gadaria galega, intrínsecamente, pala pervivéncia das relacións señoriais e, desde tora, pola obsesiva
e monocorde política proteccionista do Estado verbo das producións da agricultura cerealista española.
·

ARQUIVO A NOSA TERRA

A avenza do gado ovino, que no
primeiro tércio do presente século
ainda se achegaba ao millón 0e
cabezas, a maioria delas na's terras ourensás, desmouse constantemente até a sua redución a
cifras virtualmente irrelevantes e
a unha condicióo marxinal na cabana pecuária. O censo de cabezas de gado vacuno estacionouse praticamente desde os tempos
da 11 República española en diante. a partir do anos sesenta, duas
décadas de dinámica orientada á
especialización en leite, forza pola política do estado tardo-fran quista, fixo bascular a composición da produción final cárnica do
vacuno maior ao menor, converteu nun mito pretérito ao boi cebón de raza rúbia e máis aos xatos culóns, e foi transformando o
gado bovino nunha cabana de
vacas nas estabuladas para daren leite e pariren cuxos malvendidos no destete ou acabados de
nacer para a recria alén das nosas fronteiras en distantes facto-

rías de carne viva sitas ao pé das
máis densas áreas de mercado ··
de consumo.
Esgazouse a integración agrícola-gadeira que Rof Codina sinalara hai setenta anos como singularizadora da economía rural
donoso país e mái~. como unh~
das vantaxes comparativas potenciais máis ricaces. Os labregos renunciaron ao policultivo e
á autarquia, foron deixando a
monte tenxas de arar e curtiñas,
mentres rozaban touzas para
convertérenas en pasteiros, e
gastaron o que tiñan, máis o
que non tiñan, incluídos os aforres feitos na emigración, sen
case axudas estatais, endebedándose coa banca privada, para facer estábulos, mercaren
custosísimas e delicadas xuvencas leiteiras de importación, mecanizaren as explotacións e pagaren pensos a prezos de oligopólio de oferta e medicinas para
os tratamentos, para o que non
chegaban, alguns meses, o
cheque do leite.

Os labregos foron asi inducidos
a apostaren todo a unha só carta, á produción láctea, mentres
a pouca indústria transformadora que xurdia estabelecíase excluf ndoos de participaren nela,
deixándoos confinados nun arquipélago de explotacións pri márias atomizadas e á mercé
dun monopólio ·de demanda desa sua produción esparexida e
única fonte de ingresos.
Cando as pexas dese universo
inorde comezaban mal que ben
a encaixar, pala forza da gravidade mesma do proceso, a integración do Estado na CEE ,
agravada palas condicións nas
que se negociara, decretan
desde Bruxelas, coa anuéncia
do governo español e da Xunta,
que hai que esfarelar o naso
sector gadeiro, a nasa principal
fábrica . Repitese ~ história unha vez máis.
•

O BNG apresenta unha proposición de lei que serviria de instrumento para mudar a situación

O agro galego ten capacidade económica para desenvolverse
A proposición de lei de Ordenam en to da Política Gandeira
apresentada polo BNG é, en pa. labras do seu portavoz parlamentário, Xosé Manuel Beiras,
·~a réplica política máis contundente á pallasada escarnecedora contra unha clase social, contra os labregos", como calificou
ao plano especial para a agricultura e o desenvolvimento rural" confeccionado pala Xunta.
Esta proposición está realizada
co apoio dos máis destacados
especialistas agrários, ben do
campo sindical, dás oficinas de
Extensión Agrária ou da Universidade, ria intento de dotar á
Galiza dos intrumentos legais
necesáríos para o seu desenvolvimento.
A proposta do BNG parte .dunha
idea básica: "o país ten capacidade económica para desenvolverse, o que lle .falta é capacidad e política". Coa proposición. sobre o Ordenamento de Política
Gadeira, apreséntase unha "alternativa absolutamente séria de
política agrária", enfrentándoa
· ao Plan da Xunta e ás directrices da CEE, segundo afirmación dos responsábeis da política agrária do BNG.
A exposición de

m~tivos

do que

sen máis demora".
De aprobarse estalei, o Parlamento e Xunta asumen que a
especialización produtiva que,
·actual e potencialmente, representa o sector gadeiro na econom i a galega, "non pode ser
coutada por nengunha estratéxia deseñada a contrafio dos intereses da Galiza por remotos e
avesios centros de decisión praticantes de neo-proteccionismos
centrípetos a expensas desta
periféria europea fisterrá".

a

Os obxectivos
e ámbito de aplicación

Non se pode programar a nosa agricultura para viver de esmolas.

se pretende que sex~ unha lei
marco que comprometa a acción de governo, é i.Jn verdadeiro manifesto.
Nela afirmase que cando o agro
galega estaba a despegar, a integración do Estado na CEE, agra.vada pelas condicións nas que

AROUIVO A NOSA TERRA •

se negociara e acordara, "abriu. BNG pretende "acabar con esta
unha cachafunda nesa traxectósituación límite, pór as causas
ria diante do futuro imedíato do
no seu sítio e abrir vieiras ardenados de saída para o desensector gadeiro e do mundo' labrevolvimento § a reestruturación
go, sen darlle outra alternativa
que estragarse pola· cavianca . expansiva ao- _sector gadeiro
abaixo ou parar en seco".
.....- - - ·galega, a prol e, pala mesma,
en función dos direitos .d a sua
Frente a is~o. a proposición do
base social labrega .a ctual e
,
1

Para a consecuión dos obxectivos xenéricos, antes definidos,
a política gadeira do Governo
galega deberá desenvolver, segundo a proposición do BNG, a
sua actuación programática na
produción agropecuária, transformación industrial, comercialización, financiamento, cooperativismo agropecuário e agro-industrial, 'dotacións infraestrutur,ais, formación e divulgaCión
asi como · medidas sociais para
o.s pequenos produtores·; facendo' uso. de tres resortes: a intervención directa da ~dministra
ción aut<?nómica, q· estabeleci-

-
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A 'reconversión industrial
tamén se presentara como un Plan de modernización
.
'

"

.

do mercado interr.acional pasa,
segundo Bahillo, "por unha intervenció enérxica por parte dos
poderes públicos nunha dobre
dirección. Dunha parte á rexeneración do tecido industrial, sobre
todo nas zonas máis afectadas
pala crise dos chamados seitores tradicionais (naval, siderúrxia
etc.), rexeneración que haberia
de producirse pela utilización de
mecanismos destinados a fomentar novas implantacións imn~
dustriais sustitutivas das reconvertidas. Un destes mecanismo
son as chamas ZUR".

A reconversión non era para
afundir asteleiros e fábricas, senon para potenciales. A retórica
que acompañou desde o PSOE
e o PP a desamortización. da industria é idéntica á que hoxe esgrime o Govemo Central para levar adiante a reforma peronista
. do agro. Unha visita ás hemerotecas lémbranos o rostro impasibel de xogador de póquer que
usaba a Administración para
desmontar sen protestas o tecido industrial galego.
Xuramentos e promesas de melloramento industrial foron subindo de volume conforme se
executaba a gran desfeita. Contra as protestas, o govemo central recargaba de adxectivos e
falaba de potenciación inminente do horizonte industrial estragado. "Non estamos afundindo
o seitor naval -aseguraba Luis
Carlos Croissier, sub-secretário
de lndústria de Felipe González
o 8 de Febreiro de 1984-, senon
asegurando a sua permanéncia
futura e as posibilidades de criación de novas empresas".
Segundo o ministério de lndústria, a reconversión afectaria ao
emprego das plantas galegas
do metal nun seis por cento. "Sidegasa -anunciaba por esa data
Luis Carlos Croissier- acolleuse
ao plan de reconversión en Outubro de 1982 e s~ lle autorizaron 278.000 toneladas métricas
por ano. Terá unha reducción de
35 dos 546 postos de traballo".
Corissier aseguraba nesa data
non saber cando e a que ritmo
se daria feito a reconversión xa
que o decreto para póla en mar-

ó deputado Bahillo escrebe nar-

Os titulares de prensa. sobre a reconversión talaban dunha reactivación industrial que nunca chegou.

cha era só un paraugas legal.

Potenciar Astano

pa~teiros e das producións forraxeiras de cara a disminuir a dependéncia externa .en alimenta.:.
ción animal; a mellora sanitária
da cabana gadeira e o aseguramento dunha oferta de recria
abando para a reposición da cabana e a sua mellara xenética.

As lilias básicas da actuación-en
.política gadeira pasan por declaralo como sector económico con
potencial de desenvolvimento e
preferente, entendéndoo como
un complexo integrado pola base agropecuária produtiva e
máis a agro-indústria de transformación derivada da mesma.

A políticá de desenvolvimento,
segundo proposición do BNG,
terá como critérios xerais primar
as combinacións produtivas intensivas en forza de traballo
dentro de lindes racionais verbo
da función técnica da produción", quer dicer, en función da
racionalidade social e do anovamento do -aparello produtivo do ·
sector.

a

'

Ao tempo trátase de propiciar o
. equilibrio social entre os diferentes extractos e segmentos actuais da povoación labrega, asi' ·
como obter o aproveitamente integral dos recursos potenciais
da base do sector en congruéncia co equilíbrio ecolóxico do
meio.

señor Alonso- está no aceso a
novas créditos e a inclusión
dunha cláusula q·ue permita o
pasé> por roitas espaloa das laranxas marroquinas".

Desde o Governo Central, a reO presidente de Astano Pedro
Sancho afirma con rotundidade
cluta de opinións a prol da reen Febreiro de 1984 que o estacomversión atrae a do presiden- 'Pouco despois (Febreiro de
te de Bazán, Felix Alonso, que
1985) o deputado do PSOE por
leiro de Ferrol non só se mantePontevedra e ponente do Plan
viaxa a Marrocos de onde volve
rá abE;!rtO senon que se potenElectrónico e Informático Naciocoa palabra de fabricar vários
ciará o seu funcionamento . A
nal, PEIN inicia unha cámpaña
competitividade era á principal
pesqueiros e pechar outros
alternativa oferecida por Sancho _ acordos de colaboración tecno- - persoal nos diários galegas para
explicar aos seus votantes· as
que descalificaba daquela as
lóxicá. "Claro que os atrancos
virtudes da reconversión. Axeitar
principais para· unha venda de
protestas contra a reconversión
barcos a Marroc·os :..precisa o
a estrutura productiva á situación
"consecuéncia dun estado emo-

mento de liñas específicas de
crédito, axudas e subvencións
e a priorización mediante crité.:
rios obxectivos da tramitación e
concesión de créditos, axudas
e subvencións.

Esta declaración levaría consigo a consideración do sector
gadeiro como prioritário na política de desenvolvimento sócioeconómico da nasa comunidade autónoma.

cional que está a ser fomentado
por unha estratéxia política e
sindical determinada".

Tamén se conten:ipla o estabeleci mento de medidas de apoio
para os aumentos de produción
que subsanen a falta ou insuficiéncia de axudas da CEE para
estes fins.

Xosé Manuel Beiras, deputado do B.N.G.
DELMI ÁLVAREZ

Outra das liñas básicas de actuación é a de maximizar a autonomia de produción pecuária
mediante a integración agrícola
gadeira no ámbito da comunidade autónoma, e sen ter que depender de produtos de tora~ ao
tempo que se propiciará e afortalará o entramado recíproco da
produción pecuária e da sua
transformación industrial.

A produción pecuária
No eido da produción pecuária, a
política agráriá deberá orientarse
para
conseguir
o
desenvolvimeRto de toda a capacidade produtiva da gadaria galega tendo como guieiro o ordenamento das diferentes producións;
a ampliación da base territorial
das explotación gadeiras e máis
o aumento e intensificación dos

O ordenamento da produción
agropecuária farase mediante a
delimitación de "áreas de vocación gadeira" e, dentro delas, de
"áreas de especialización en vacuno de carne", "áreas de especialización en vacuno de leite",
"áreas de especialización mixta"
e "áreas de intensificación da
produción ovina".
As explotacións ubicadas nestas áreas e que cumpran as especializacións previstas, disfrutarán de prioridade para as
axudas.
O aumento da produción forraxeira lograrase· co aumento da
base territorial, a decrua de terras a monte e axudas para a
produción .de cultivos forraxeiros.
Contémplase tamén a posta en
marcha dun "banco de terras" e
axudas complementárias para a
merca de eidos, para fomentar a
ampliación da base territorial
das explotacións, asi como liñas

específicas de fomento da cesión en arrendamento e unha
política de xubilacións anticipadas combinada coa cesión de
terras a outras explotacións.
A política de mellara xenética
será priorizada, deseñando, asimesmo, unhas liñas programáticas específicas referidas ás modalidades de gadaria sen terras.

Transformación
industrial dos produtos
agropecuários.
No tocante á transformación industrial da produción agropecuária, a política.do Governo galega
irá dirixida, de aprobarse a pro-

fi. PROPOSTA
DOBNG PARTE
DUNHAIDEA.
BASICA:
'O PAISTEN
·CAPACIDADE
ECONÓMICA PARA
DESENVOLVERSE,
O QUE LLE FALTA E
CAPACIDADE
POLITICA'

cotizado polas raias de modernidade que lle traza o PSOE, e
profetiza no meio da reconver• sión que "a instal~ción en Vigo
dun dos nove centros de servícios tecnolóxicos _ás Pymes,
previstos polo PEIN para o Estado dentro do programa Redinser, vai permitir á indúsfria galega o desenvolvemento subvencionado de sistemas e produtos,
deseño e produción asistidos
por ordenador e robótica en xeral".
Luis Carlos Coissier é xa ministro de lndústria en Novembro do
1987 cando asegura que non se
pode manter Sidegasa, "porque
compre reducir a capacidade da
siderúrxia de aceiro común". O
ministro está resolto a compensar o peche da fábric.a e estaleiros con m'edidas de fomento industrial.:"in iciaremos deseguida
na Galiza plans de dotación de
infra-estructura, electrificación
rural e irivestimentos e hidro-carburos".
+

posición do BNG, a conquerir o
procesamento e industrialización
na Galiza da totalidade de produción láctea; o sacrificio e industrialización de todas as reses
destinadas á produción cárnica;
a concentración de empresas
agroindustriais, cara a construción dun grupo sólido de procesamento e industrialización do
leite, con p_
articipación directa da
Administración nese proxecto,
asi como a progresiva participación e control dos procesos de
transformación industrial por par- _
te dos labregos, preferentemente
agrupados e através das suas
organizacións cooperativas.
Contempla esta proposición como "absolutamente prioritária a
concesión de axudas ás empresas que garantan a transformación en Galiza do leite recollido".
A política do governo galego no
eido da circulación e comercialización dos produtos agropecuários terá, segundo a proposición,
duas ordes de ob.xectivos primordiais: o logro, promoción e
garantia dos produtos finais de
calidade e máis a regulación
en termos de equidade das relacións de mercado nos fluxos de
transaccións entre os gadeiros .
produtores e as empresas de
procesamento e transformación
industrial.
Prornocionaranse os produtos
dé calidade coa criación dunha
imaxe pública e controles de
garantia e a Administración cla{Pasa á páxlna segulnte)
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(Ven da páxina anterior)

lización do leite e da carne.

rificará e regulará as relacións
entre produtores e empresas
através da institucionalización
dunha lnterprofisional Galega
sometida á arbitraxe da Administración autonómica.

Apoio·aos
pequenos agricultores
Esta proposición trata tamén de
reconducir o papel económico
das explotacións non integráb~is. Asi, aquelas que non estexan incluídas nas áreas de vocaGión gadeira, ou que, ainda estando incluídas nelas, dada a
sua pequena dimensión, non
acaden soleiras de rentabilidade

Liñas
de actuación financeira
Para conseguir os obxectivos
previstos na proposicón de lei é
necesário o financiamento polo
que na proposta do BNG tamén
se contempla unha liña de actuación financeira que ten como
ponto básico a prioridade da
asignación de recursos públicos
as dotacións· presupostárias precisas para a sua cumprida execución.

Ademais na propo$ición de lei
defínense unhas liñas de actuaCión complementária para incidir
no sector gadeiro. Entre elas
destaca a elaboración dun programa de promoción do cooperativismo cuxa orientación inspirarase no cooperativismo labrego base, potenciando a sua expan"sión tanto na produción de
bens primários como na sua
transformación industrial e da
sua comercialización, tendo como obxectivo prioritário a concentraciqn de cooperativas de
base.
De aprobarse a proposición do
BNG o governo terá que elaborar no prazo de seis meses un
Plan de Dotacións lnfraestruturais para o sector gadeiro que
será debatido e aprobado polo
Parlamento. Asi mesmo, deberá
de redactar un plan urxente para
a especialización técnica en produción de leite, produción de vacuno de carne, ovino e industria-

CoA PROPos1c10N
SOBRE O
ORDENAMENTO DE
POL/TICA GADEIRA,
APRESÉNTASE
UNHA 'ALTERNATIVA
ABSOLUTAMENTE
SERIA DE POLITICA ·
AGRARIA',
ENFRENTANDOA
AO PLAN DA XUNTA
· E ÁS DIRECTRICES
DA CEE, SEGUNDO
AFIRMACIÓN DOS
RESPONSASEIS
DA POLITICA
AGRARIA DO BNG

Dentro destas medidas contém-

dos nas pequenas explotaCións,
co fin de incl.uilos dentro das denominacións de orixe para producións artesanais e biolóxicas.

ANXO IGL,ESIAS

piase a elaboración por parte do
governo dun programa no que se
defina as castes de produtos obti-

A Administración autonómica
suscitará a criación dun ente, en
forma de · empresa cooperativa,
mixta, ou no seu defecto empresa pública,encarregada da recollida e cQfllercialización dos prod utos pecuários de~tas pequenas explotacións que disfrutarán
de prioridade nos programas de
xubilación anticipada.
+

Propón a-eliminación de qiferéncias entre as zonas desenvolvidas
e as atrasadas e a equiparación da renda dos labregos

O Sindicato Labrego .
rexeita toda limitación .produtiva mentres
~on s~ coli~iga o desenvolvimento total do sector

Para o finariciamento o BNG
propón que o governo faga uso,
ademais do repertório de instrumentos convencionais e xenéricos da política económicae de
resortes de encarreiramento de
aforro popular; mecanismos de
intervención cualitativa nas operacións activas, coeficientes de
investimento e condicións credití.cias dos intermediários financeiros asentados na Galiza;_política de avais da Administración
autonómica e emisión de débed~ pública no seu caso.

Liñas de actuación
complementária

mínima, serán obxecto
de medidas ·
especiais de
apoio, que se
estabelecer á n prévia
negociación
da Administración autonómica coas
organizacións sindicais do sector.

1

nível europeu . En función desta
Cuota Europea , fixará un volume de produción por persoa activa (nunca por explotación), ao
tempo que se fixa a renda do
traballador equiparada aos traballadores dos outros sectores.
Tamén se deberá, a partir do
prezo do mercado mundial , fixar
un complemento de prezo diferenciado, tendo como critério a
dificuldade orográfica e xeográfica. Este prezo diferenciado irá
ligado a unha carga gadeira segundo a extensión da explotación e a limitación do abonado
para evitar a polución do chan e
das augas. Estes complementos
de prezos pagaraos o FEOGA
directamente aos labregos. No
caso de explotacións que teñen
máis dunha produción repartirase entre as distintas producións,
penando a aquelas que sobrepasen o volume asignado a cada produtor.

O Sindicato Labrego GalegoComisións Labregas propuxo ·a
sua alternativa ante o debate
sobre a reform·a da Política
Agrária Comun (PAC). A sua
proposta xira sobre dous eixos
básicos: a eliminación das diferéncias entre as zonas desen- .
volvidas e as atrasadas de Europa, conforme se retalle no
tratado de constitución do Mercado Comun Europeo (Tratado
de Roma) e a garantia de que
os labregos terán un nível de
renda equiparábel ao dos outros
sectores sociais. Para apoiar
estas reivindicacións convocaron unha manifestación en
Compostela para o 19 de Outubro de acorde coas directrices
da Coordenadora Labrega Europea.
Rechazar 1oda limitación de produción en tanto non se consiga
o total desenvolvimento do agro
galega, nomeadamente o sector
lácteo, polo que se rexeitan as
cuotas lácteas, é unha. das principais -decisións tomadas pola
dirección do Sindicato Labrego
Galego-Comisións Labregas.

Nas propostas concretas para o
sector lácteo o SLG demanda a
fixación dun volume de produ ción de 100.000 quilos ano por
._traballador da explotación ; prezo médio garantido para este
volume, que será, para o ano
1991 de 45 pesetas litro, incrementándose na mesma porcentaxe que suba o IPC, para as
zonas desfavorecidas incrementarase nun 30 por cento sobre a
base e nun 40 por cento para as
de montañas. A partir de
100.000 quilos ano/traballador
aplicaranse os prezos do mercado mundial.

Ao mesmo tempo acordaron reclamar un desenvolvimento que
estexa acorde coa conservación
do meio ambiente, coa calidade
do produto e que, ao mesmo
tempo, garanta unha renda dig. na aos traballadores asi como a
máxima conservación dos pastos de traballo.
Neste sentido o SLG-CCLL é
'moi crítico coas novas orientacións nas que se pretende basar
a reforma da Política Agrária Comun (PAC). Or'ientacións que
van no sentido de consolidar unha agricultura dual ou de duas
velocidades, consistente na coexisténcia de zonas desenvolvidas que poden manter a sua capacidade produtiva e zonas desenvolvidas ás que non se lles
vai permitir avanzar no proceso
produtivo, pretendendo manter
aos labregos con esmolas.
Este último caso seria o da Galiza e o "Plano de Ordenación"
da Xunta vai claramente neste
senso, conforme ás directrices
comunitárias. O SLG-CCLL afirma que non vai "permitir que a
Galiza inteira viva de esmolas
par.a que os países ricos da
CEE produzan os alimentos básicos para os nosos centros de
consumo".
Segundo o SLG-CCLL "a asunción de que a renda agrária non

O Sindicato Labrego Galego pide unha renta que permita viver con dignidade aos
XURXO s. LOBATO/ARQUIVO
labregos.

pode expandirse no futuro e que
hai que irás axudas directas e á
pluriactividade, só serve para as
zonas desenvolvidas, dado o reducido peso social da agricultura e o elevado nível de desenvolvimento agrário. Este modelo
non vale para a Galiza por ter
unha cantidade de povoación
activa ag·rária moi alta e uns níveis de renda moi baixos". Esta
alternativa poderia servir para
áreas determinadas, pero, segundo o SLG, "a alternativa para o páis no seu conxunto pasa
polo desenvolvimento do naso
potencial agrário". ·

estruturación expansiva do sector agrário e a garantia de prezos
para os produtos agrários".
Para lograr estes obxectivos o
SLG proponlle á Comunidade
Económica Europea que fixe
unha cantidade de produción a

As alternativas
Para evitar a destrución de pastos de trabal lo e propiciar .unha
renda digna aos labregos, o
SLG-CCLL propón como alternativa "a defensa da capacidade
produtiva do naso agro, a reforma agrária que propície unha re-

Emilio López Pérez, dirixente do S.L.G.

En canto ao sector cárnico as
princ;ipais propostas son as de
fixar un volume de produ-ción de
6.1000 quilos/canal/ano por traballador da explotación; prezo
médio garantido para este volume que, para o ano 1991 seria
de 750 pesetas/quilo/canal, incrementándose na mesma porcentaxe que o IPC. Nas zonas
desenvolvidas e de montaña o
incremento seria do 30 e o 40
por cento respectivamente. Estas medidas non se aplicarían
no caso de utilizar hormonas e,
a partir do 6.100 quilos-canalano por traballador, aplicaríanse
os prezos do mercado mundial.
O SLG afirma que se Galiza está subdesenvolvida non é polas
suas condicións, porque nunca
se pux9 en marcha unha reforma agrária real nen un Plan Galega de Poi ítica Agrária para desenvolver o sector produtivo. "O
que se fixo foi orientar as producións segundo as necesidades
al leas".
•
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NACIONALISMO EDIADA PÁTRIA
• M. VEIGA

"Dirixímonos novamente a
todas as organizacións e
agrupacións nacionalistas

que ainda non forman
parte da frente, que é o
BNG, para que contemplen
a posibilidade da sua
integración". Este er'a o

chamamento do BNG,
dado ao coñecer, o pasado
2 de Xullo por membros do
seu Con sello Nacional, ás .
portas da celebra6ión dun

novo Oja da Pátria.
Precisamente, ante a
manifestación tradicional
desfa data, outras tres
forzas nacionalistas (PSG-

EG, FPG e PG) chaman á
unidade de convocatória co.mo paso "na construción
dunha alternativa
nacionalista".

PSG-EG, FPG e PG reclaman á unidade o 25 de Xullo como "paso na construción dunha alternativa nacionalista"

O BNG chama a integrarse na frente, respeitando .
a identidade de cada organización
Após de definir a si tuación de Galiza como "subordiAada a
respeito do Estado" e
"nunha fase crítica
coa integración na
CEE ", o BNG afirma
que "existen no povo
galego resortes e reservas capaces de
imprimir ao proceso
unha direción diferente". A forza necesária
radicaría , segundo o
BNG , na unidade ·de
acción de todas as
"organizacións sociais
próprias de GaHza". "Desde as
asociacións profesionais, económicas, culturais, sindicais, até
as organizacións políticas nacionalistas, todas , sinala a frente nacionalista, deben participar
e contribuir á resposta conxunta
do povo que esixe a gravidade
do momento". "Son ás últimas
(as organizacións nacionalistas) , engade o BNG, ás que non
lles está permitida a falta de xenerosidade na articulación da
unidade necesária para que esa
resposta teña eficácia".

Conservación
da própria identidade
O BNG concreta esta proposta
resaltando que "facemos este
chamamento porque somos plenamente conscentes de que
non conleva a desaparición de
ninguén, senón á conservación
da própria identidade ideolóxica
e mesmo organizativa, ao tempo que contribue á necesária
unidade orgánica para enfrentar
con máis éxito e eficácia os problemas do país".

Pátria é motivo do
chamamento aprobado polo PSG-EG,
FPG e PG e dado a
coñecer o pasado 28
de Xuño. "Desde a
diversidade dos seus
particulares proxectos políticos e das lex í timas diferéncias
ideolóxicas, sinalan
os asinantes, entendemos que este chamamento conxunto é
un exércicio de resANxo IGLESIAS ponsabilidade, amais
de constituir un deciO BNG considera que existen
sivo paso adiante na construción
"tres principios inexcusábeis"
dunha alternativa nacionalista
que poden coesionar ideoloxicafrente ao bipartidismo".
mente aos nacionalistas: Galiza,
nación; o dereito de autodeterOs autores do manifesto sinalan
minación e o anti-imperialismo.
a "esperanza de que tanto o resO Bloque enmarca, por último,
to das forzas políticas nacionalis· estas bases "dentro do respeito
tas, como os sindicatos e demais
ao pluralismo ideolóxico que gacolectivos que traballan na consrante a estrutura frentista".
trución nacional de Galiza, fagan
os esforzos necesários para que
o 25 de Xullo se convirta nunha
Galiza viva
resposta unitária que garanta a
vocación de avanzar no camiño·
A tradicional manifestación do 25
da autodeterminación".
de Xullo irá encabezada este ano
co lema Galiza viva e estará conA este chamamento unitário fovocada polo BNG, organización
ran convidadas no seu dia todas
que canta co apoio do PNG-PG.
as forzas nacionalistas, incluidas
Na mobilización participarán taademais das que asinan, a CNG,
mén probabelmente representanCG, Centristas de Galiza, BNG e
tes extranxeiros da Conseo, sindiAPU . O pasado dia 1 tivo lugar
calistas da CIG e do SLG, asi counha nova reunión á que asistimo membros de colectivos culturon ademais do PSG-EG, FPG e
rais convidados como a MNL, ASPG, a APU, o sindicato CXTG
PG, Federación de Agrupacións
que
deu a coñecer .un comunicaCulturais etc.
do de chamamento á unidade e
o PCPG. Unha nova reunión tiña
lugar ao peche desta edición, na
Chamamento tripartito
que estaba previsto definir os
unidade
asinantes finais da convocatória
A celebración unitária do Día da
•
unitária.

óvtJ:·u Ni·..}. . :·" ':" '~10'i M•.
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Celebrouse en Bilbao a 11 Asamblea do BNG na emigración

Apoiar os procesos eleitorais e ases9rar aos gal_
e gos
na diáspora, conclusións dos nacionalistas na emigración

~

Os pasados dias 29 e 30 de
Xuño celébrouse en Bilbao
a 11 Asamblea Comarcal da
Emigración do BNG, baixo o
lema xeral de "A emigración
galega non renúncia á
revolta". Representantes da
emigración peninsular e .
europea aprobaron duas
ponéncias de obxectivos e
organización, nas que tan
fincapé no apoio aos
procesos eleitorais e no
artellamento de servícios de
asesoramento.

Barakaldo e o Hotel Ercilla de
Bilbao serviron de marco para os
debates desta singular agrupación do BNG, que reune como
grupo comarcal aos militantes
nacionalistas da emigración galega no mundo. Estiveron presentes representantes de Cataluña, Euskadi, Madrid e Suiza,
constatándose a preséncia militante en Arxentina e Alemania. ·
Os debates centráronse· en .duas
ponéncias, unha política e outra
organizativa. Na primeira delas
marcáronse os obxectivos á luz
das experiéncias nos últimos

anos, nomeadamente nos comícios ao Parlamento Europa, onde
a circunscripción ún'ica estatal
permite levar adiante un traballo
directo, planteándose que en próximos envites se aumente a preséncia en actos públicos e publicidade.
Noutros procesos eleitorais, aos
que ~egundo Antonio Liz, responsábel do BNG na emigración,
"dáselle unha gran importáncia
mesmo polo seu carácter moitas
veces determinante en termos
políticos", o labor fundamental
centrariase en fornecer apoio en

infraestrutura e finanzas.

Asesorar aos emigrantes
Entre os acordos tomados,
orientados á emigración extrape, ninsular, a asamblea celebrada
en Euskadi decidiu formar equipos de asesoramento xurídico
sobre a lexislación específica
que atinxe ao emigrante, "na liña
de informar aos emigrantes de
diferentes sectores para que invistan os aforres no país. Para
este labor -comenta A. Liz- contaremos con todo o apoio do grupo parlamentário dO BNG"

Ao acto de clausura, ao que
acudiu como convidado Francisco Letamendia, asistiu en representación do Consello Na_cional do ~NG, o parlamentário
Bautista Alvarez , que alentou
aos presentes a representar un
papel como o da emigración irlandesa na liberación do seu
país. Finalmente elexíronse como representantes no organismo central a Xosé André López
González e a Antonio Liz , e
convocouse unha xuntanza
aberta en Santiago coincidindo -·
coa celebración do Día da Pá~a

•
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Lois Castrillo
"Os movimentos veciñais deben ser os máximos
vixiantes dos acordos de Vigo"
•M.VBGA

"Un governo de programa
era a única posibilidade,
neste mo~ento, para
intentar romper o
bipartidismo", sililala Lois
Castrillo, concellal eleito
polo BNG e membro do
góvemo municipal de Vigo,
após do acorde tripartito
acadado nunha das
principais cidades de
Galiza, entre PSOE, PSGEG. e BNG. Un acorde que
abre espectativas e
interrogantes nova_
s.
PSOE, PP, a mesma merda é.
Qüe lle suxire esta frase?

Unha síntese
desde a prehistória
ahoxe
Manifesta o proceso de formación dun país,
desde unha óptica própria e obxetiva. _
Ao corrente das últimas investigacións e a nível
· de divulgación.
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EDICIÓNS

AIOSATIBIA
Á VENDA A PARTIR DO 1 DE XULLO EN QUIOSQUES E LIBRARIAS

Os pedidos a rneio deste. boletin terán un descanto do 15%
PAGO DOMICILIADO. (Para remitir a A Nosa Terra unha vez cuberto en letras maisculas).
NOME .................... ............... ............, ... ........:.......
APELIDOS ................................................... .. .. ....
ENDEREZO ................. ..-................. ........... ..........
TELÉFONO ..... ................... .. ........ .......... ..............
POVOAC IÓN ............. ............... .. ... ...................

BANCO I CAIXA ....... ........................................... .
CONTA I LIBRETA ...... ....................... .. ............... .
TITULAR ..................... ., .................. ... ................ ..
Nº DA SUCURSAL ... .. .........................
POVOACION .................................. ..................... .

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu
nome lles sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Teffa) .
DATA :
ATENTAMENTE (Sinatura):

l.

· L------------------------~

É unha consigna que, coma todas, ten a sua xustificación e a
sua carga analítica. Pero nós, a
política, non só a tacemos por
consignas,· senón por linas de
actuación máis matizadas. Seguimos pensando q"u e entre
PSOE e PP hai un fio de unión e
por iso afirmamos que o enemigo é o bipartidismo. Para rompeJo, precisamente; tratando de
acabar coa idea de alternáncia
entre un e outro, introducimos un
elemento discordante, isto é un
governo programático que inclue
aspectos moi significativos da
nasa prática, como son a democratización das relacións concello-cidadáns, a reforma do Plan
Xeral, etc. Todo iso fainos ver
que o programa pactado difire da
actuación do governo municipal
anterior e tamén é contraditório
co que levaria a cabo o PP.

"Mantivemos o que
·dixemos ao princípio'~
Porque esa negativa tallante
ao PP desde o princípio?
Permitir que governase o PP se_ria deixar extender a rede caciquil xa instalada na Xunta, na Diputación e en concellos como o
de Pontevedra; Por outra parte,
ainda que PP e PSOE representan ambos intereses alleos a Galiza, tampouco podemos ser tan
esquemáticos como para pensar
que as suas bases e os seus intereses sociais son iguais. Ademais o BNG é a terceira forza de
Galiza ten a abriga de constituir alianzas_que creben, ainda
que sexa coxunturalmente, a entente PP-PSOE. En cada momento hai que pensar a quen se
d~be combater e creo que hoxe
a preponderáncia do PP en Galiza é clara. O naso obxectivo foi:
frear ao PP en Vigo e non deixar
que vampirizara os movimentos
sociais e dixémolo desde o princípio.

e

O que non dixeron é que ian
participar no governo?
Non o djxemos, porque non tiñamos esa intención, pero foi unha
esixéncia das outras duas forzas. Desde o BNG matinámolo e
vendo que o acordo programático era bon, non encontramos
que houbese razón suficiente para imposibilitar a constitución do
gQverno. A asamblea tomoú a
decisión por amplísima maioria.

ANOSATERRA

E se non se cumple o programa?

riores, como están agora os
temas urxentes?

O BNG, e asi foi incluido no
acorde, ten dereito a discrepar e
a facelo público cando non concorde con algunha actuación
municipal non comprendida no
programa ou cando pensemos
que algun aspecto do pacto non
se está a cumplir. Ademais non
estamos atados por catre anos,
sabemos que este non vai ser un
governo do BNG senón de tres
forzas, pero estaríamos dispostos a abandonalo se chegásemos a desacordos esenciais.

Ainda estamos empezando, pero
xa hai un acorde entre viciños e
concello sobre o racheo de Bouzas, só falta a Zona Franca. Ante
a crise de Álvarez viuse unha nova actitude e estanse a constituir
consellos sectoriais en economía, urbanismo, muller, etc. con
participación de todas as partes
sociais implicadas.

Como van afrontar a forte débeda que ten o concello?
O piar é que herdamos unha cid ade crispada, unha débeda
económica e uns servícios privatizados. Non é unha situación
doada e pode retardar as actuacións da corporación. Cando se
debatan os orzamentos estudaranse as vías de saida. Nós opoñerémonos a que recaigan sobre
.- os cidadáns máis cargas por unha débeda da que o governo actual non é responsabel.

Garantías
Coñecendo a traxectória de incumplimentos do PSOE en Vigo, con que garantias contan
ao redor dos pactos?
A própria participación do BNG
no pacto creo que é un factor
que axuda a garantir o seu cumplimento. Coido tamén que se o
PSOE non cumple vai ser eJ
mesmo o máis perxudicado. E
quen máis ten. que perder. Hai
outro elemento fundamental que
son os movimentos vecif,tais e
populares. Eles deben ser os
máximos vixiantes destes acordos. É ún momento óptimo para
integrar e potenciar os movimentos cidadáns, moi d.ebilitado~ polos governos anteriores. lsto é
precisamente competéncia c!ta
nasa concellália de Relacións Cidadáns.
_..,.,
I

'

Após da situación explosiva
que se yiveu os "eses ante-

Non teme que seña o PSOE
quen obtefta as rentas da nova
corporación?

,

O BNG é unha forza consolidada, con enverg~ura é base so-.
cial. Non somos tan febles como
para ser asimilados, ademais ternos identidadé própria e unha
política diferenciada. A proba é
que quen máis cedeu no pacto
foi o PSOE. .Outro causa será 'a
rendabilidade eleito.ral que teña
para o BNG que dependerá da
estrutura e articulación social
que logre"'!os.
•
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.. -. xuíc10 AOS GAL
Entrevista a Fernando Salas e Melchor Miralles

• Conversas do PSG-EG
de Narón. O alcalde de Na-

·'As reSpostas evasivas de Amedo non serven
de co~rtada
ante as probas abrumadoras' .
\
.

,

O 11 de Xuño pa.$ado
.
comezaba en Ma~rid, na
Audiéncia NacioAal, o
xuício contra os policiais
José Amedo e Michel
Domínguez, acusados de
asesiñato dn refuxiado
basco, seis frustrados e .
perténcia a banda armada.
Estes delitos representan
só tres dos 29 atentados
reivi ndicados polos GAL
cun saldo de 26 mortos.
Fernando Salas, avogado
da acción popular, e
Melchor Miralles,
xornalista e investigador
da trama dos GAL desde
hai tres anos contestan ás
perguntas que suscita o
transcorrer deste xuício.
Cal é a sua opinión sobre a atitude que está mantendo durante o proceso a Fiscalia do
Estado?
Fernando Salas: Polo que se retire ao fiscal-xefe da Audiéncia
Nacional, que é quen· está levando a causa, a acusación que está mantendo é moi frouxa. lsto
preocúpanos realmente, porque
vemos que o papel do fiscal está
moi esluido, co cal a responsabilidade da acusación no proceso
está recaind·o nas acusacións
particular e popular.

Existe outra via posíbel de implicación de Amedo e Domínguez que non sexa a de culpabilizalos na investigación dos
fondos reservados?
F.S.: O non investigar os fondos
reservados é unha decisión do
Governo e do ministro do Interior, que se traslada aos superiores xerárquicos de Amedo e Domínguez. Vias de inculpación
destas persoas? Nós pensamos
que no sumário hai bastantes
dados como para que puidesen
estar inculpadas. De feíto, nós
ternos pedido o seu procesamento en moitas ocasións, o que
acorre é que a Audiéncia non tivo a ben acordalo. Volvo repetir
que hai moitos dados n sumário,
posta que .Amado e Domínguez
non actuaban en solitário, senón
que actuaban co coñecimento
dos seus superiores, dentro do
exercício das suas funcións, na
rexión policial á qu'e estaban
adscritos e, d~quela, parece imposíbel que os seus superiores
non estivesen ªº corrente do
que estaban facendo estas persoas.

Non parecen moi aclaratórias
as declaracións por escrito de
Corcuera ou Felipe González.

'

.
·

,

,

:

cións de Inmaculada Gómez
sobre o as·esiñato de Juan
Carlos Garcia Goena e o vencellam~nto de Amedo .e. os
GAL até un ano despo1s de
ternas.contado?

o

F.S: Son absolutamente evasivas. Non contestan nada e mesmo raian no grotesco. Porque
que a estas alturas o Presidente
do Governo nos diga que as autoridades francesa, no ano 1983,
xamais mencionou o tema dos
GAL, é grotesco. Ademais hai
contradicións en bastantes respostas, porque até agora todos
os superiores xerárquicos e os
policiais que declararan neste
sumário dixeran que o tema dos
GAL non se investigara porque
era un problema de Fráncia e só
lle afectaba a aquel país. Sen
embargo, aqui, tanto Corcuera
como González, plantean que o
tema era investigado, o cal resulta chocante er. relación ao dita
polos demais. A min paréceme
que as respostas resultaron o
que esperabamos: unha tomadura de pelo auténtica.
·

Alguns testigos xa anunciaron a sua non comparecéncia.
Cal deles coida que seria fundamental que estivese na Sala?
F.S: Parécenos fundamental que
estivesen os mercenários. Por
exemplo, a testemuña de José
Paulo Figueiredo de Fontes seria
fundamental. Este home ten descrito e denunciado en múltiples
ocasións, con detalle, a participación de Amedo e Domínguez
en toda a trama dos GAL. E como foron eles quen O· contrataron
e lle encarregaron os atentados
dos bares Batzoki e Consolation.
Pero parece moi difícil que poda
estar.

No segundo dia do xuício interrogou a Amedo que tivo moitas contradicións segundo os
meios de comunicación, como
valora ese interrogatório?

VIAXES
'iJ._, r
•

Rodríguez San Pedro, 2. Of. 1202
28015 Madrid
Tlfs.: (91) 44511 45 - 445 59 62
Fax: (91) 593 ~1 81

•

Pala sua banda o BNG despois
Inmaculada chamoume t1 de
da xuntanza fixo público un comunicado poñendo as condiDecembro de 1987. Foi moi clacións para entrar no governo e
ra sempre desde o primeiro momento. Díxome que non queria · avanzar na unidade de acción
co PSG-EG.
ter baixo as suas costas a responsabilidade de que polo seu
testemuño Amedo e Domínguez
O BNG afirma que, "de momenfose procesados ou ingresados
to
EG debe governar en minoria
no cárcere, pero que, unha vez
como lista máis votada para reque a xustícia comezara a investomár un comportamento demotigar, daria a cara. Este é unha
crático cos viciños e mesmo cos
reacción humana comprensíbel.
partidos políticos''.
Estaba ameazada por Amedo e
nunha situación de tensión terríbel.
Para poder comezar a,s negociacións o BNG afirma precisar preE este dado é o que demostra
viamente a realización dunha auque esta teoria da gran conspiraditoria no concello que abrangga
ción, inspirada por Amedo e o . aos últimos dez anos de xestión.
Ministerio do ln~erior, é falsa,
Tamén lle pide ao PSG-EG que
pois que se lles procesa sen que
adate o seu posicionamento sose coñezan as declaracións de
bre a instalación de Papelga no
· F.S.: Coido que puxo en evidénInmaculada Gómez e Blanca
sentido de que "o actual proxeto
cia que carece de explicacións,
Balsategui. E quera romper unha
é ilegal, incompleto e, polo tanto,
de probas, de coartadas, dun mílanza· en favor destas mulleres
inadmisíbel".
•
nimo de evidéncias que permitan
que
me merecen un imenso ressoster a sua tese. Evidéncía que
peito. 'Nun país no que ouvimos
este home, con moita chuleria,
como o ministro do Jnterior e as
arrogáncia, e mesmo impertinen• O custo da reunificatemente, nega sistematicamente . autoridades do Governo enchen
a boca cada dia reclamando coción alemá multiplícase asa sua participación nos feitos.
laboración cidadán contra o tetronomicamente. Segundo inforPero o problema é que cándo
rrorismo, estas duas mulleres
ma o xornal Le Monde do pasahai probas evidentes, limitarse
deron un exemplo cívi2o de hodo Martes dia 2, as últimas avasó a dicer non sei, , non estiven,
nestidade e integridade moral,
liacións sobre o montante finannon teño nada a ver, non fun, é
de
superar as amezas que reciceiro total' da operación de unión
tanto como dicer nada.
biron e dar a cara ante a xustídas duas repúblicas ·elévano a
éia. Agora están ·sofrindo tamén
150.000 millóns de marcos
unha campaña de- pe·rsecución
Unha fonda
_
(máis de 9 billóns de pesetas)
só para o ano 1991. A título-de
investigación xornalística innóbel.
compar:ación, o orzamento fedeO estar un ano sen publicar caural para este mesmo ano é de
Cales son os problemas· máis
sa era a nosa abriga como xor400.000 millóns de marcos. ó
grandes cos que se topou na
nalistas. Tiñamos a abriga d~
endebedamento global da Alesua tarea de desvear a verda- gardar o segredo profisional. E
maña é actualmente de 1 billón
de do caso?
complicado porque a nasa abri600.000 millóns de marcos e poga tamén é a de informar e.canderia chegar aos 2· billóns en
Melchor Miralles: ·En primeiro ludo tes unha información na man
dous anos. Como medidas fisgar o que son a~ trabas á invescosta non dala. Hoxe seguimos ·_ cais de choque, o governo de
tigación por parte de Interior. o
tendo dados que non podemos
Kohl decidiu subir o prezo da
labor do Ministério, que debia
publicar por falla ainda de progasolina en 15 pesetas o litro
ser de investigar e colaborar no
bas dabondo.
{case un 20%), as tarifas eléctridesentrañamento dun grupo tecas tamén suben (senda xa as
rrorista como os GAL foi poñer
Como lle parece que está tramáis altas da Europa) e os setodas as trabas posíbeis para
tando
a televis·ión pública o
guros de automóbeis elevan o
impedir calquer investigación.
proceso?
seu custe entre un 7 e un 10%.
Apesar de que nós comezamos
A partir de Marzo, o tabaco cusa investigar no 83, a xustícia non
tará un 20% máis. Todas estas
empeza a· faceto até 1987 e non. M.M.: Eu se!'Tlpre dixén que se
os españois tiveran que se inteimedidas fiscais, postas en vigor
abre sumário até Xaneiro do 88.
rar do que eran os GAL e as traa partir do 1 de Xullo, veñen remas pala tv pública, estarian na
presentar o aumento da presión
Os poucos xornalistas que invesinópia
máis absoluta. A TV públifiscal máis importante im~posto
tigamos aos GAL ternos padecica está ao servício do poder e sidunha só vez en toda a história
do unha campaña, que segue
·
1enciou tamén estas investigada República Federal. Sobre a
funcionando, de desprestíxio, de
cións. Non me sorprende, da- . situación do aparato produtivo
linchamento moral, porque se
quela, a cobertura que está fada antiga ROA, mesmo as menos acusou reiteradamente de
cendo do xuício. Todo o mundo
llares emp.resas, competitivas no
formar parte dunha gran cospirasabe que os mecanismos de limercado mundial, están sendo
ción contra Amedo e DomíQguez
berdade de expresión non funiovendidas a prezo de saldo. Asi,
auspiciada e alentada por ETA, e
nan na tv pública e que os inforpor exemplo, a fábrica de cámanada máis lonxe da realidade ..
madores están absolutamente
ras fotográficas Pentacon ·de controlados polo góverno.
• · Dresde ou a empresa infomática
Seríalle moi difícil non desvear
Hacer
durante un anos as declará•
Robotron.

O mundo desde outra
perspectiva

ofrosuz·

0

rón, Xoan Gato, pertencente ao
PSG-EG, está ·a contactar con
outros grupos para lograr un governo estábel. O PSOE afirmou
que, .ao compartir governo _na
pasada lexislatura, debian ser
os primeiros en ser consultados,
.solicitando importantes· áreas de ·
xéstión, sen querer revelar cales
eran.

•
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Veleiro Bergantín por Holanda
Duas semanas de via>Ce. Unha semana a bordo
dos nosos antigos veleiros. Catro noites de hotel en Amsterdam. Duas noites na Franza. A11;tobus de luxo.
Saídas: en Xullo, Agosto e Setembro.
Prezo: Pta. 79.000
Veleiro Bergantin por Dinamarca
19 d!as de via>Ce, unha semana no veleiro, 12
dias de circuíto por Dinamarca, aloxamento en
albergues.

PARA
~:en

o·

Agosto

Prezo: Pta. 99.000
Veleiro por Inglaterra e País de Gales
20 dias de via>Ce, unha semana en bergantin,
unha semana de circwto por Gales, 3 noites
en Londres.·
Saída: 5 de Agosto
Prezo: Pta. 109.000

Navegaéión polas Olas Xónicas
.
Nun motoveleiro de luxo, desde o Pireo deic:a

VERÁN
Corfu. Ademais, 6 noites de hotel, \KJOS.
Saídas: Xullo e Agosto
Prezo: Pta. f54.000

... E ademais: Via>Ces por lslándia, Cabo Nor·
te, Marrocos, rutas cicloturistas, Síria·Xordánia,
9 Magreb, Áfric:a Ocidental, Quénia, Tani.ánia,
India e o Nepal, lndonésia, Austrália,
trekkings, Canadá, USA, México e Guatemala,
Peru e Bolivia, Ecuador.e Colómbia, Olas Galápagos, Ruta de Caracas a Manaus
·
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él?) A brucelose é unha das enfermidades roáis perigosas do gando bovino, ovino e cabrún, xa que ademais de proffe {
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SECTOR NAVAL

Q MELlOH DOS MUNDOS

A solicitude de quebra·de Asean,
novo episódio da guerra entre-dous empresários vigueses

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis Felipe González

Vulcano contra ·Polyships
•MANUEL VEIGA

Ascón non se equivocaba ao valorar as instalacións coas · que
contaba o asteleiro pechado po~
los desígnios da reconversión do
sector naval. As instalacións de
Meira son hoxe as máis codiciadas.

C!lndo a comarca de Vigo
está a padecer de novo os
embates do
desmantelamento
industrial -Ca,sa Mar,
Motores Deutz, Grupo
Alvarez- un episódio da
guerra entre dous
empresários, Fernando
Santodomingo (Vulcano) e
Manuel Rodríguez
(Polyships), pode poñer en
xogo novos pastos de
traballo.

Os proprietários do as.teleiro de
Vulcano, cunha situación delicada. definida polos seus 6 mil millóns de pasivo, cantan verse beneficiados pela demora que provoca a demanda de quebra. No
canto de pasar ás mans de
Polyships a curto prazo, Vulcano _
consegue tempo para trasladarse
a Meira e vender as suas instalacións actuais. en Teis, aptas para
a edificación e valorábeis en
máis de 3 mil millóns de pesetas.
O Ministério de lndústria xa aprobara este traslado en ·19a9 que
non se chegou a poñer en prática
ao non acadar Vulcano un acordo -co Banco de Crédito Industrial
(BCI) sobre as hipótecas de Ascón por valor de 500 millóns. Estas hipotecas foran adquiridas
enton polo proprietário- de Polyships, Manuel Rodríguez, o que o
colocaba en óptima situación para facerse coas instalacións de
Meira na subasta.

A loita para facerse coas instalacións do desaparecido asteleiro
de Ascón en Meira entre Femando Santodomingo, proprietário
de Vulcano, e Manuel Rodríguez, proprietário de Polyships,
é o fundamento da demanda de
quebra solicitada para Ascón a
· pasada semana por dous acredores ante o Xulgado de lnstrución, número 2, de Madrid.
Manuel Rodríguez ten adquiridas
várias hipotecas de Ascon, o que
o coloca nunha situación privilexiada á hora de facerse coas instaJ_acións de Meira, ás que tamén
aspira Vulcano. Estas jnstalacións estaba previsto que saisen
a segunda subasta o 17 do presente mes de Xullo. A actitude
de Vulcano, promovendo a quebra de Asron, dá lugar a un parón no proceso que pode ser de
vários anos en función da lentitude xudicial.

Unha quebra inesperada
A anormalidade desta solicitude
de quebra ponse de manifesto ao
saberse que os dous acredores
involucrados pretenden executar
tres débedas de 1 millón, 3 millóns e 300 mil pesetas que se
remontan a 1978. Daquela Ascón
tiña un pasivo de 6 mil millóns de
pesetas, polo que as cantidades
mencionadas non pasan da
anécdota, entre a longa ringleira

ANXO IGLESIAS

Asteleiro de Vulcano

de acredores do asteleiro.

Na· actual situación crítica da comarca, a declaración de quebra
Os dous acredores -un suminispode poñer en xogo centos de
trador de parafusos e outro de
pastos de traballo, segundo os
electricidade- gardan actualmensindicatos, dado que o asteleiro
te relación con Vulcano. Os rede Polyships, propriedade de Ma. presentantes desta factoria asinuel Rodríguez, pode verse desnaron precisamente un docuposeído do seu património ao esmento notarial no que Vulcano - tar situado en Rios, instalacións
se compromete a facerse cargo,
que pertencian a Asc~n. Ponse
de ser necesário, das débedas
en cuestión tamén o proxecto que
requeridas, asi como dos gastos
Manuel Rodríguez tiña previsto
xurídicos ocasionados pola petipara as instalacións de Meira. A
ción de quebra.
·
maiores o xulgado poderia declarar quebra fraudulenta, de encontrar irregularidades importantes
En 1978 Ascón deciarou suspensión de pagos, acadando un
na contabilidade de hai trece
acordo cos acredores principais.
anos e da mesma poderian deriDurante os trece anos transcu(l'ivarse graves responsabilidades.
dos non se tiña solicitado declaración de quebra, ainda que xuriO valor
dicamente era posíbel, en virtude
dunhas instalacións
de que non se consideraba que
fose beneficiar a ninguén.
O colectiv9 de traballadores de

O último paso dado por Femando Santodomingo poderia agora
ser contestado de forma parecida- por Manuel Rodríguez. Vulcano canta cos suficientes acredores como para que outras persoas intenten executar as suas
débedas, declarándolle o embargo.

Chamada á cordura
As tres centrais sindicais,
CC.00, UGT e CIG, realizaron
estes dias un "chamamento á
cordura", denunciando o risco de
perda de pastos de traballo.
Desde o ponto de vista das centrais dase an novo paso nunha
guerra de empresários, ao redor.
da cal non existe nengun plan industrial e si unha batalla de cariz
especulativo.
•

As RELACIÓNS GALIZA-PORTUGAL

EPISÓDIO DOS IRMÁOS SEPARAD.OS
\

JÚUO SERENO CABRAL

Sempre que vamos a Padrón, digo, por amor

a Portugaliza:. um café. E sempre, instintivamente, sem qualquer intencionalidade, o empregado do bar corrige: café solo.

Este é um dos muitos episódios do descencontro dos irmáos separados pelas vicissitudes da história. O empregado que nos serve
o café solo veio provavelmente do ·campo,
onde mamou, nas fraldas, o galego materno.
Mas, no contacto com o meio urbano, castelhanizou-se ou, pelo menos, castelhanizou o
café que nos serve, mesmo sombra amargurada de Rosalia.

a

O café solo faz parte do drama galega e também do desconhecimento que os admiradores da Portugaliza tem da complexa re~ida
de dGl outro lado do Minho. Há mais de um
século que os nossos contactos sao ·predominantemente literários, sém que isto possa
ser interpretado como menosprezo· mas sim
como parcialida<;Je, deixando margem outros importantes aspectos.

a

I

Entretanto, ao Jongo desses mais de cem
dassem as verbas mamadas com o leite maanos, Castelao e muitos outros, para além de
terno, Castelao chegou a gastar o~ seus últimos centavos na compra de edic;óes d~ Os
procurarem evitar que a Galiza morresse
Meus Amores para as distribuir pelas feiras
idiomaticamente, o que seria o mesmo que
camponesas.
perder a singularidade cultural, esforc;aramse por estabelecer outras pontes, mais sóliDomingos Alonso recordava-nos, outro dia,
das, mais permanentes, por mais gerais, com
os irmáos separados pelas lutas dos señori~ . essa outra grande figura galega que foi Joán Vicente Viqueira e o seu persistente erh- tos peninsulares hegemónicos. No seu espenho para que Portugal e a Galiza constiforc;o de demonstrar as afinidades entre os
tu i sse m urna sólida trave de uniáo no
povos dos dois lados do Minho e, simultaneamente, para que os seus coevos nao olviconcerto e no desenvolvimento . dos povos
peninsulares. Disse Viqueira: "Senda profundamente diferente o espírito portugués
do espanhol seria mister achar um transito
entre eles, um meio de comunica~áo. Esté
MAIS DE UM SÉCULO. <transito mediador constitui-o ... a Galiza, que
na sua história, língua e ra~a oferece afiniQUE OS NOSSOS
dades com Portugal". .

• 'HÁ

CONTACTOS SAO
PREDOMINANTEMENTE
LITERARIOS'

Do lado de ·cá, porém, há quem continue a
dizer La Guardia, enquanto ._d o outro lado
desponta A Guarda.
•
Minho

O pasado 28 de Xuño António Sangabriel éntraba·polos
despachos de Faro de Vigo
arramplando coas macetas e
pedindo a berros o despido
de Fernando Alonso, redactor
que o dia anterior tivera a mála hora de confundir a petición
de quebra de Vulcano sobre
Ascón, que era do que se tratab~, coa quebra do próprio
Vulcano. O ex-concellal cangués, presidente do comité de
empresa de Vulcano e home
caracterizado por falar sen
permiso da intelixéncia, fixo
algo impróprio dun traballador
como é pedir o despido de
outro, que ademais non era o
único responsabel dd erro:

TVG, Martes 2 de Agosto, telexornal de mediodía. Lídia
Senra, portavoz do Sindicato
Labrego sae en pantalla. A
metade do tempo en imaxe fixa, cos ollos pechados e unha mueca ridícula. Non é a
primeira vez. Tan só é un dos
numerosos exemplos de como os directivos da TVG esquecen que son bs responsábeis dun médio público que
pagamos todos cos nosos impostas e no que polo tanto todos ternos dereito a sair (con
dignidade ).

Abesana é unha revista bilingüe da Consellaria de Relacións lnstitucionais e Portavoz do Governo. Nas nove
primeiras páxinas sae sete
veces a foto de Portomeñe.
A partir de aí, todo hai que
decilo, sae moito menos. Ao
mellor é porque ven unha reportaxe de Alpinismo e outra
de Galicia baixo o mar e o
Conselleiro non quixo posar.

Fraga ven de afirmar que se
fai .falta "non dormirá e dedicará todo o seu esforzo ao
ben deste pais". Xesús! Nen
que estiveramos en guerra!
Ou é por causa precisamente
da guerra interna que hai no
seu partido, que lle quita o sono e lle ocupa todas as horas
do dia? O seu último cartucho
empregouno en Bruselas,
anunciando que se presentaria ás próximas eleicións, único modo de impedir momentaneamente que os seüs baróns se devorasen uns a oütros para conseguir o pesto
de sucesor.

Observen as p~ntallas. Xa
presenciamos máis imaxes
dos combates en lugoslávia
que de toda a guerra éio Golfo.

Xa se sabe quen escrebia as
cartas, aparecidas na prensa,
contra o novo alcalde de Muxia: a filla do rexidor anterior,
precisamente.
•
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ACRISE DA PESCA
O mar está a deixar de
ser un ofício para
converterse nunha
aventura. O armador do

Capitán Jorge 11 abandoou en Suláfrica a
tripulación do seu barco
que enviara como
m~rcante para buscar un
cargamento e ~ambiou
despois para pesqueiro
con final de multa e
fracaso. Os mariñeiros
Xosé Luis Caiño Costas,
Manuel Pereira Vieitez e
Arturo ·santaclara Nores,
xunto co·sindicalista da
CXTG:-GIG Manue.I .
Caamaño, cantan nesta
conversa a .angústiá
vivida en Suláfrica. O
relato·serve de ilustración
ao momento de tensión
insoportábel que está a
vivir todo o seitor, sen
caladoiros nen horizonte
e cunhas condicións de
traballo infra-humanas.

• G. LUCA DE TENA

Xosé Luis' Caiño Costas:. Contratounos a .e.mpresa Don Bacalao SL
de Cangas, para embarcar no Capitán Jorge 11. Estiveramos primeiro na oficir:ia o 1 de Febreiro e quedáramos en ver antes os contratos. Pero chegou o dia 4 e chamáronos para embarcar. Déronnos
mil escusas de que os contratos
non estaban listos pero ·xosé Curras prometeu que os mandaba a
casa tan logo estivesen listos. Asi
foi como firmamos ·en branca. Paso o tempo e os contratos non
aparecian.
Arturo Santaclara Nores: Saimos
de Aveiro o dia 8 oe Febreiro para
East London en Suláfrica para cargar trinta toneladas de langosta. Á
base do barco está en Vigo. Non sabemos por que tiña que sair de Portugal o barco. Nós eramos novas
abordo. Manuel P..ereira viaxara antes nel a.Turquia para cargar ostra.
Manuel Pereira Vieitez: O barco é
mercante, non de pesca. Está preparado para transporte de pesca
con circuito aberto ou pechado.
Ten 250 . toneladas de desprazamento. Na primeira viaxe desde
Turquia .morrera toda a ostra porque non coñecia ben o sistema.
· Despois vira un cargamento con
aquela toxina e non lleta deixaran
descargar. ~n Turquia está a corenta pesetas quilo.
Xosé Luis Caiño: Nós tomos como mercante-. Pero chegados a
East London non habia carga e
acordouse ir a pescar. Non é que
pensáramos nós. Foi cousa do ar. mador, o capitán e mais a empresa
charteadora Astraco.

Mariñeiros
do Capitán Jorge 11,
abandoado en Sul-áfrica

'Antes,
unha vez ao ano
ia un barco
preso.
Pero agora.é ·
todos os dias'

O armador queria pescar
Arturo Santaclara: Agora di o armador que lle mandara un fax ao
capitán no que lle decia que non
pes~ase. El amosa agora á Prensa _os avisos que lle interesan. Pero a cousa non fixo en plan roubeta nen moito menos porque botamos un mes para preparar o barco
e o armador estaba dacordo. Dixera que estaba a pagar trescentas.
mil pesetas diárias de salários, nove millóns ao mes. E.que non podia sair dali sen sacar algo. Tódo o
problema ven de que no·n habia
langosta, que se houbese, non pasaba nada.
Xosé Luis Caiño Costas:. O primeiro engano é que habia trinta toneladas de langosta para ·cargar
en East London. Pero chegados ali
non habia nen rabo de langosta.
Arturo Santaclara Neves: Levou-

nos un mes arranchar o barco para
ir pescar: instalar un halador e poñerlle unha série de Qanaletas.
Xosé Luis Caiño: Cambiar un
mercante en pesqueiro é meterse
en camisas de once varas e amais
está penado en calquerá país do
mundo. O xefe de máquinas chamou a Currás e díxolle o que pasSlba. El díxolle que en tanto non lle
pagasen a el, non podiamos cobrar nós. Chamámoslle a atención
ao capitán e díxonos que lle daba
o billete de volta a quen non quixese pescar. O caso é que levando
ali un mes, como iamos marchar?
·Arturo Santaclara: Nen ti nen ninguén.
Xosé Luis Caiño: Machacábanos
a diário con que habia cantidade
de langosta. Perguntamos se levariamos unha parte na pesca. "Aqui
non se descarga un rabo de peixe
mentres no se faga reparto".
Arturo Santaclara: Saimos un
luns a pescar e regresamos o luns
seguinte. Antes chegaran catre
técnicos portugueses que mandara
o proprio armador. Despois de cinco días xa dixeron que ali non habia nen rabo de langosta .. Callemos seis quilos.

'Nos FOMos coMo
MERCANTE. PERO
CHEGADOS A EAST
LONDON NON HABIA
CARGA
EACORDOUSE
IR PESCAR'.

'CAMBIAR UN
MERCANTE
EN PESQUEIRO E
METERSE EN CAMISA
DE ONCE VARAS E
ADEMÁIS ESTÁ
PENADO EN
CALQUER PAÍS
DO MUNDO'

Manuel Pereira: Levabamos ·abordo quinientas nasas. Saimos pescar na costa de Traskey, entre media milla e duas millas. Largabamos as nasas ao mencer e recolliámolas á tardiña.
Arturo Santaclara: Pero non nos
detiveron por pescar con nasas,
senón por uns trasmallos que os
técnicos portugueses pasaran pola

botamos no barco? Catro meses
en Suláfrica máis un de rota que
tan cinco. Cobramos os dous primeiros meses de anticipos. Houbo
días de moita tensión. Chegaban
notícias de aqui e de alá. Se falabamos por teléfono coa família, sabiamos que estaban sen cobrar e
que non tiñan cartos para comer. E
nós non tiñamos nen para pagar o
billete de volta. Intentamos vender
o xurelo conxelado que embarcaramos ali para a carnada das nasas , pero non puidemos. Despois
chegaron con que nos cortaban o
teléfono público que tiñamos conectado abordo. Todo se complicaba cada vez máis e tálamos co
cónsul para a repatriación .

Pagaremos
cando queiramos

alfándega. Eles chegaran en avión.
Xosé Luis Caiño: En princípio eran
un montón de cargos. Os portugueses dixeron que habia unhas redes
e foron a por elas. Nen rexistaron o
barco. Puxéronnos un montón de
cargos pero despois quedaron reducidos aos trasmallos. Despois de
ternos mes e pico ali amarrados tiñan que nos acusar de algo.
Arturo Santaclara Nores: O señor
Bernard, que era o xefe de Astraco
(fretadora do Jorgew Segundo),
decia que fariamos unha proba pala costa de Tran~key e se non habia langosta ali iriamos a Madagascar. Segun eles tiñan licéncias
para Mozambique e Angola.
Xosé Luis Caiño: Canto tempo

. '

Arturo Santaclara Nores: Xa tivemos problemas cos xiros desde o
primeiro mes, porque chegaban
tarde, mal e arrastro. As nasas
mulleres tiñan que estar chamando
a oficina a ·diário. Decianlle "xa pagaremos cando queiramos ou podamos". O segundo mes foi tarde
pero o terceiro pior.
Manuel Pereira Vieitez: En vinte
anos que levo no mar nunca se vira isto. Antes unha vez ao ano viamos un barco preso, pero agora é
todos os dias.
Manuel Caamafío: Outro dia perguntaban nunha roda de prensa
como se embarcaran os homes no
Jorge 11, incluso coñecendo a conduta anterior do armador. Pero hoxe a rea.lidade do mundo da pesca
é como hai cinco anos ir buscar
tabaco nunha lancha. Estou por
asegurar que tes menos riscos se
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QREI DEPORTE
'Q QUE TRABALLA
NO MAR ESTA
EXPOSTO A QUE LLE
SAIA UN ARMADOR
COMA ESTE.
O CAPITAN ACABA
DE CHAMALO
NA PRENSA LADRO~
MINTIREIRO'

1eses
i que
s priloubo
aban
fala3., salrar e
1er. E
gar o
3nder
arcas naspois
)ano
s coplica-

'HoxE A REALIDADE
DO MUNDO
DA PESCA E COMO
HAI CINCO ANOS
IR BUSCAR TABACO
NUNHA LANCHA'

IS CO

. tive;de o
aban
osas
ando
a paJ potarde
vinte
>e vi>via:>ra é
perensa
~s no
con:> ho1esca
JScar
1 por
>S se

vas buscar un pouco tabaco nunha
planeadora que se vas ao mar. Se
non vas a Suláfrica, pódente ametrallar en Arxentina, se non quédache Namíbia. Os níveis ·de salários
son mínimos. Se van ao mar é por
necesidade imperiosa. Con cen mil
ou cento vinta mil pesetas ao mes,
xa me dirás onde vas.
Xosé Luis Caiño! Hai que desmentir que cobráramos 250.000
pesetas como se dixo. En princípio
tomos contratatos por 150.000 ainda que despois asináramos en
branca porque tiñamos que marchar. E os contratos viren co que
quixo o armador. Agora se queren
poden darnos o pau. O armador
enganounos desde o primeiro momento. E iso que é un veciño.
Arturo Santaclara Nores: Cantas
horas de traballo se tan abordo?
Na mercante son oito, pero na
pesca... Na pesca fanse 24 . ou 48.

Aí non hai horário. Claro que hai
un máximo autorizado de doce horas de traballo ao dia, con seis de
descanso mínimas continuadas .
Pero iso non se cumpre en barco
de pesca nengun.

des escritas do armador ao capitán que dan idea desa condición
extraña e escura de que tala. Ne1as di que "queda proibido tanto
en porto como en alta mar deixar
que embarquen persoas alleas ao
barco, asi como dar explicación
de calquera clase sobre o tuncionamento do buque a calquera
persoa, incluindo o persoal do
barco de pesca, sexa cal tor a
gradación que teña".

Manuel Caamaño: A única salyedade que se pode facer é a da capacidade humana do patrón para
racionalizar o traballo e comprender a problemática. Todo o mundo
sabe que ir ao mar significa a escravitude. Non hai mariñeiro que Xosé Luis Caiño: Antes de nós ir
diga "eu veño aqui a traballar doce a East London, o armador tora a
horas" (xa non digo oito). Asi que - Suláfrica e confirmou que estaban
iso queda á conta da comprensión a pesar cantidade de langosta.
sindical, solidária ou de clase do Despois pasamos ali catre meses
patrón. Alguns hai e poden non ser amarrados e non deu a cara para
talar coa xente e tal. Ao revés: O
os que pescan menos.
que lle dixo ao capitán e ao seu
Arturo Santaclara Nores: Pero o xefe de máquinas é que non queque traballa no mar está expo_sto a ria saber nada do barco, nen da trique lle saia un armador coma este.
O capitán acaba de chamalo na
prensa ladrón, mentireiro e non sei
que mais. O armador di que a situación lle parece extraña e
escura, cando el sabe todo. O primeiro que dixo o armador cando
nos apresaron o barco, foi que non
tiña nengun Capitán Jorge 11, que o
que tiña era un Capitán Emílio. A
quen se lle acorre nun conflito desta clase .sair con esas.

·'O ARMADOR

Xosé Luis Caiño Costas:. Habia
que empezar porque o barco estaba despachado para viaxes curtos. De feito, no meio do mar quedamos sen aceite no motor principal. Menos mal que estabamos
cerca de Lobito e puidemos . ir
buscar algo.

Estraño e escuro
Manuel Caamaño: Hai unhas or-

DIXOLLE AO CAPITAN
QUE NON QUERIA
SABER NADA
DO BARCO,
NEN DA TRIPULACIÓN
OXALÁ QUE VA/A AO
FONDO E ALGUN
DENTRO, DIXO'

• VfTOR MfGUEZ

Eloi de Francisco non acadou
as sinaturas necesárias para
proclamarse presidente do Celta. Esta notícia, se ben resulta
positiva ante· a pouca personali. dade do ex-candidato, pode resultar nefasta ao propiciar un
baleiro de poder na pre-temporada, o cal orixinará retrasos
nos cobros e nas novas contratacións. A posibilidade -de que
alguns xogadores denúncien o
seu contrato pode_
ria agravar a
situación. Se a pasada temporada rematou mal, a que ven
_comeza piar.

Todo o contrário aoque acontece na Coruña onde o número
pulación. Oxalá que vaia ao fondo
de altas de sócios no R. C. Dee algun dentro, dixo.
portivo avanza a un ritmo que
pode alcanzar a cifra de' 20.000
Manuel Caamaño: E como explica
para a. vindeira temporada. Con
o documento de denúncia escrito _
estes dados é doado concluir
polo capitán e asinado pela tripulana necesidade de ampliación
ción, despois de quedar o barco
do estádio ·de Riazor, proxecto
preso, souberon que os deran de
moito mais rendábel que o do
baixa na seguridad.e social. "No
soado Coliseo pero que nen foi
momento de sermos arrestados, e
traballado por Vázquez e comno seu linguaxe tan especial, o arpañia. Definitivamente, a nível
mador di'xo que nos desen polo cu.
de obras deportivas, en Maria
Pregunteille que queria dicer con
Pita perderon o Norte.
iso e contestoume que non abandoaba, que deixaba o barco e a triO mesmo podemos dicer do nopulación". Pero hai que levar conta
vo secretario xeral de deportes,
de que -en East London te11 1:mha
Eduardo Lamas. Este indivíduo
influéncia enorme a empresa Asnon. é que perdese o septen- ·
traco. Son eles quen lle fan unha
trión xa que parece ser que
encerrona o dia que chega o barco
nunca o atopou; e dicemos isto
a terra. Preséntanse a bordo uns
porque este cargo público que
que din que son compradores de
pagamos todos os cidadáns da
langosta. Ao dia seguinte aparece
Galiza empeñouse en talar esunha reportaxe na Prensa, escrita
pañol desde a sua chegada á
polos que se facian pasar de comSecretaria. Pero é que á parte
pradores. ,,
deste atentado á nasa dignidade, o mencionado Eduardo fai
Xosé Luis Caiño Costas:. O que
gala dun acento que iguála ao
pasa é que á empresa fretradora
do mesmísimo Paco Vázquez,
· interésalle o barco. So hai dous
ao cal cun tempo a esta parte
coma este para traosporte de peisáenlle competidores por doxe. Astraco pesca langosta e conqueira.
·
xélaa, e todo o mundo sabe que a
langosta viva ten moito máis préUn atentado parecido foi o que
cio.
se segue a exibir nunha parede
de Compostela onde un afervoado seguidor da equipa local
non reprimiu as suas ánsias de
pintar con sprai un imenso
"Fuerza Campos" que marca
un fito nas pintadas do fútbol
español debido a que entre ·a
versión italiana e a galega (as
duas sen ditongo) descoñécese
a utilización da versión española a nível estatal. Tristes marcas .as que batamos no naso
país.

Arturo Santaclara Nares: O armador-qÜixo enganarnos. Díxonos
que saísemos co barco de -regreso a Vigo. Que_fuxísemos das autoridades de Suláfrica, que nos
metésemos en Lobito e ali cambiarlle de bandeira ao barco. Se
chegamos a facerlle caso, perderiamos todo.
Xosé Luis Caiño: Un dia que se
debeu cabrear co representante da
compañia, o capitán dixo que non
me cabreee moito que lle vou descobrer que é traficante de armas.
Son palabras que non se poden
demostrar. Porque pasaron meses
e non aparece.u por ali.

Mellores perspectivas teñen na
Su/áfrica, onde fontes oficiais
declararon a futura reunificación
do deporte nacional nun único
Comité Olímpico. De concretarse o anúncio, poderíase rematar cun anacronísmo histórico
que estivo marcado pala exi_sténcia de tres Comités Olímpicos artellados en -base a critérios de orde racial.

·Arturo Santaclara Nares: Poderia
mover o cú do asento, como decimos nós. Colleria un billete de
avión para ir ver o barco que estaba preso.
Xosé Luis Caiño: O que nos queda agora é esperar a venda do
barco. O Capitán Jorge 11 está embargado por un tribunal de cerca
de Cidade do Cabo. Despois irá a
subasta e pagarianos a nós o que
nos deben.

Colea ainda a severa humillación ante Carl Lewis na recente
reunión atlética francesa de Lille.- O que xa non foi a outra hum iIlación de Lille, que non foi
mais que a que lle inflixiu ao deporte mundial. Johnson xa non
corre como un profisional, senón que o _fai tan só polo~ espectaculares contratos que ma- nexa logo da sua polémica coas
drogas. Hora é que este home
saia dun mundo .que lle deu glória pero que agora se empeña en deturpar vilmente.
•

Arturo Santaclara Nores: Cambiar de ofício? Hai moitos que cámbian para un ofício de terra, pero o
que é mariñeiro é mariñeiro sempre. Se un é ainda novo pode dar
un salto, pero . o que ten máis de
trinta anos pensar que ten que empezar de peón co soldo base ... •

.

'1

t

¡

~

'

•

..

'

-

\

'''/1i-

GALIZA EMUNDO·

-1-4 AROSA DBll.l

Nº 484- 4 DE XUllO DE 1991

.\

· oDEBATE.NA ESQUERDA
Conclusións do Pro~.ecto Eurqpa 1992

-A democrácia, eixo do cambio
mellares opcións; teoria esta que
ma· : Na democrácia económica
sempre que este estea regulado.
repetia Olaf Palme.
os obxectivos sociais ten prioriTal regulación ha vir do dereito
dade · sobre as presións do capi"Cristianisme i Justicia " é un ·insintroducido na mesma dinámica
Pero non é só nos aspectos ecótal da economia privada. Tal dedo mercado, que, por. esa rel?:ón,
tituto de estúdios de inspiración
micos onde a esquerda deberia
terminación pode ser nacionalicatólica e que dirixen os xesuitas.
seria un mercado autorregulado.
reelaborar programas criativos e
zada, seri que conleve nacionaliAs suas publicacions, das que
Un mercado para máis igualdade tran~formac;::ión social, no
zar a propiedade.
de: lsto abriga a superar mentalaqui ternos dado canta, apresencampo da xustiza e da liberdade
tan a faciana dos grupos c_ristiáns
mente o erro vulgarizado de que
cómpre igual espirito. criativo.
, ,progresistas. Unha das preocu-·- mercado é sinónimo de mercado · A esquerda teria que seguer a
reivindicar un sector público forpacións destes sectores é a ancapitalista. Sabemos que o merNon se trata tanto de buscar mote:- medicina, educáción, benesdaina cara unha Europa comunicado existiu en outras formacións
delos alternativos como de entar social. O mesmo que o contaria. ¿Que Europa? Para repossociais non capitalistas.
. trol popular sobre a economia ao
sanchar os niveis de democrácia
tar a este interrogante xa celeexistentes. Estados como Espabraron dous cursiños (1990 e
Se importante é tal mercado,
través da lexislación parlamentáña, con un poder xudicial sen xuria, dos programas ·de política
maior importáncia ten, posíbel·1991 ) e eren que_ só desde a esquerda pode abrirse un horizonte . · mente, as relacións laborais nas
económica dos Gobernos e a · rados e sen control cidadán, son
expoñentes de atraso e _de inde interés para construir Europa.
preséncia nese control de Conempresas: relacións que teilen
que ser democráticas dentro, pecellos, Deputacións, e Sindica- · xustiza constante.
As conclusións do "Proxecto Euro que precisan estar abertas ao
tos.
control social externo. Ademoropa, 1992", aparecen nun dos
Este tipo de economia monstra
A esquerda ten un espácio que a
reclama: sair de "estados polivolumes de Cristianisme i Justi- . cratización interna non garante a
a necesidade de saber vivir en
eficácia. Copiando un texto ao
ciais" cara nacións autogobernacia, 1991. De acordo en que sexa
simbiose co capitalismo na marunha Europa de mercado libre,
SPD, Cristianisme i Justicia afircha cara mellares momentos e
das e confederadas desde a parti• FRANCISCO CARBALLO

· '4111':

cipación real do pobo e desde formas de seguridade cidadá; dinamizar a sociedade civil para que
sexa axente de participación e de
organizacións que conxuguen liberdades e seguridade social.
Estas son as .ideas máis sobresaíntes dos estúdios de Cristia. nisme i Justicia que cobran novo
interés ante a emerxéncia de nacións que se autodeterminan ,
con grande coraxe, e deciden
relacionarse coa CEE e con Xugoslávia de outra maneira á actual nunha Europa a construir
desde a sociedade real e non
desde as chancellerias de estados desinentes. Algo que desexamos a Eslovénia e a Croácia
para que os esforzos do pobo
non sexan esmagados polos tanques nen pola hipoteca a potén-

A ·PAISAXE FELIPISTA
XESÚSVEGA

Benegas sabia O· que dicia cando utilizaba
a palavra "deus" para designar ao "one"
do PSOE. Cada certo tempo, Felipe González procura afirmar a sua divinidade: tala dun xeito enigmático para que os seus
acólitos podan exercer o papel de intérpretes do divino dirixente. E se iso non
abonda, González opta, directamente, pala sobr~dose: arneaza coa retirada para
receber unha contundente profisión de fe
dos subordinados máis reticentes.

te". Constitue unha evidéncia -ainda que
non teña unha cuantificación moi precisa- a existéncia de amplos sectores da
esquerda social que atribuen o calificativo
de progresista ao partido dirixido por González. Máis ainda: hai xente.s que, votando outras opcións, tracexas unha liña divisoria entre PSOE e PP. O primeiro é de
_ esquerdas, o segundo de direitas. O PP é
conservador. O PSOE, non. Apesar da
sua indiferéncia ou belixeráncia a respeito
das demandas dun maior autogoverno
das nacións ibéricas. Apésar de ser un
sócio activo da nova arde internacional
deseñada por Bush. Apesar da sua responsabilidade nas perversións antidemocráticas e clientelares que atravesan o
sistema político español.

'

O felipismo vive, seguramente, o seu pior
mom,ento desde 1982. Apesar do 1runfo
~leitoral de Outubm de 1989; a sucesión
de episódios rexistados nos 'últimos vinte
meses desestabilizou o equilíbrio do edifí-·
co "psoecialista": o escándalo Juan Guerra, a demisión do vicepresidente, a guerra do Golfo, as denúncias sobre os procedimentos de financiación, a perda dos
governos locais de Madrid e Sevilla, as
conver.sa~ telefónicas de Benegas ...

A consideración do PSOE como forza progresista é un preconceito vixente na cultura política da esquerda social como subproduto da inércia acumulada nos últimos
cen anos de história do movimento popular de orientación socialista. Este preconceito ideolóxico facilita a fidelidade eleitoral de importantes sectores populares e
situa nunha encrucillada problemática ás
organizacións que psouen eleitorados
próximos ou compartidos co do partido
·
governante.

O desacougo de González é comprensíbel. Debe añorar aqueles tempos nos que
o PSOE aparecía como unha família unida e· libre de sospeitas de corrupción que .
circulaban palas. principais canles informativas. Agora, 1odo mudou. cada semana
-ou mesmo cada dia- unha notícia sobre irregularidades financeiras alimenta a
conflitividade .interna no PSOE e·desgasta
un pouco máis a imaxe do partido dos
"100 anos de honradez".
As Hartas entre .o "guerrismo" e o "solchaguismo" teñen unha intensidade directamente proporcional ás perdas eleitorais :
experimentadas: canto maiores son .estas,
máis viruléncia teñen aquelas. Se o eleitorado disminue, o "holding" do puño e a rosa está abrigado a praticar unha reconversión interior. "Mentres non me toque a
min ... ", respostaban diversos parlamentários socialistas cando eran interrogados
sobre as insinuacións reconversoras
~nunciadas poi.o líder. O.caso de Luís Yáde lei de Seguridade Cidadá. Nesta matéñez é paradigmático. Abandonou -por
ria, un non sabe quen é merecente dunha
razóns de marketing eleitoral- o cargo do
maior admiración: Barrionuevo -que, coV Centenário para ser candidato á alcal- - mo se sabe, autorizou a aplicaCión da Lei
dia de Sevilla. Derrotado no comícios, reAntiterrorista a."El Mani"...:.._ pala sua nega,gresa áprimitiva canonxia. A sua amizade
tiva a calificar de terroristas as "actividacon Felipe González foi, se cadra, decisides delitivas" dos GAL; Corcuera pola
.va para esa reversibilidde profisional. Ou
subtll distinción entre "detención" e "retenserá, talvez, que Yáñ~z é un home pluridición" ou o tránsfuga Mohedano -onte
mensional, omnisciente e omnipotente?
presidente da Asociación de Direitos HuTerán outros a mesma sorte cando fracamanos e hoxe ponente da devandita Leisen nas suas circunscripcións? Hai postas
polo descobrimento dunha nova prática
para todos?
policial democrática: "instar a ser acompañado" á comisaría.
.'Completando o catálogo, de e>;cisténcias, o
Calquera-· que analise a vida política no
hipermecado felipista aterece duas versións da mesma filosofia autoritária: o xuíEstado español constata un chamativo
zo 'de Amedo e Domínguez o· proxecto
parado·xo. Unha causa é o que fai o

e

Estas forzas atópanse diante de duas alternativas cheas de dificuldades. Ser aliadas do PSOE no nome do carácter "progresista" deste partido contribue a consolidar esa cultura popular acrítica e simplificadora. Confrontarse co PSOE leva aparellados os riscos da incomprensión de
posíbeis votantes e dun maior illamento
político...
·

., A CONSIDERACION DO
. PSOE COMO FORZA
PROGRESISTA É UN
RRECONCEITO VIXENTE
NA CULTURA POLÍTICA DA .
- ESQUERDA SOCIAL'

PSOJ: e outra -moi distinta- é a conciéncia qüe tef\en os seus votantes a respeito dese "socialismo realmente existen-

O PSOE estase a beneficiar -sobretodo,
onde non existe un movimento nacionalista con presenza instituciona~ dos efeitos
derivados do derrube dos sistemas políticos do Leste europeu. O lóxico sentimento de fracaso a orfandade criado no seo
dos sectores vinculados á cultura comunista é un oxíxeno indirecto para o partido
feliplsta. permítelle dispar dunha m·aior
credibilidade á hora de apresentarse como o único "salvador'' progresista ante unha eventual vitória do PP ou como un "mal
menor'' frente ao "mal maior'' dunha nova
Xanta presidida por Fraga.
A lucidez e a ética: dous valores que hoxe
non se cotizan no mercado do éxito político. O ú!'lico que se vende é a corrupci~n
-grande ou cativa- e a comodidade intelectual. Pensar é unha parda de tempo
e pensar criticamente é case un delito.
Esta é a paisaxe do felipismo reinante.

•
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·.NACIONALISMOS EN EUROPA
irrefreábel nos tempos .
actuais: por ünha parte, a
afirmación do direito de
cada pavo a escollar, a
controlar e mesmo- a
estabelecer a sua
soberanía política e

• FERNANDO CARBALLA

Alén da especificidade
iugoslava os grandes
movimentos ·nacionalistas
balcánicos caracterizan
unha emerxéncia
1

cultural, coas suas.
representacións
institucionais, estatais;
pela outra, a tendéncia á
desaparición dos estados,
á fluidez dos intercámbiás
económicos, culturais e

'ugoslávia o~ as cicatrices da história

entre cidadáns. Por un
azar da história ben
irónico, a "guerra dos tres
dias" e a intervención da
troika comunitária tiveron
lugar no aniver_
sário do
atentado de Sarajevb e do

início da 1Guerra mundial
e coincidindo coa
celebración en
Luxemburgo do Consello
Europeu que decidiu a
unión monetária e política
da Europa ocidental.

.

.

A guerra dos tres días enfrenta á Eslovénia e Croácia
co hexemonismo sérbio
·
lugoslávia naceu a fins de 1918,
fruto, por unha parte, dun certo
consenso relativamente amplo
en~re os pavos "eslavos do sul" e
·por outra da necesidade dos
vencedores da Primeira Guerra
mundial de cons'lituir no Ocidente dos Balcáns un estado de importáncia mediana. Senda naquel momento trinacional (polo
menos segundo a representación dominante na época), como
indica a sua denominación oficial : Reí no dos sérbios, croatas e
eslovenos, cantiña un factor de
unidade cunha língua dominante, o s~rbo-croata -idioma materno de arredor do 70 % da povoación na época; unha só Hngua con duas denominacións,
dous alfabetos (cirílico e latino) e
duas normas oficiais entre as cales existen diferéncias fonolóxi~
cas, léxicas e gramaticais que en
calquer caso non impeden a intercomprensión-, pero tamén
trazas dunha heferoxeneidade
susceptíbeis de enxendrar ou
agravar os conflitos internos, a
partir de diverxéncias de intereses materiais e de diferéncias
ideolóxicas sóbrevaloradas.

ca da igualdade nacional.
Porén, o Partido nunca pudo fuxir das rivalidade nacionais e as opinións públicas de cada república,
sempre prestas a razoaren
en termos de avantaxes
comparativas, sentíanse
frecuentemente perxudicadas no reparto das divisas
e dos meios de investimento, na criación de emprego
ou no nível dos salários.
Ademais, a permanéncia
do hexemonismo s·érbio
empurraba ao fracaso calquer proxecto político su-.
pranacional, sempre sospeito- so de romper a unidade. Eis o caso da tentativa (1953-63) para suscitar
un patriotismo iugoslavo e
promover unha cultura ca. mun, política denominada
. iugos/avismo.

e croatas, entre sérbios e
albaneses. Sob calquer
das formas de estado vividas nos seus 70 anos de ·
história, estes conflitos sobreviviron a todas as fórmulas políticas probadas,
nomeadamente duas: o
centralismo do Reino de
lugoslávia e o federalismo
do réxime titista.

A sobrevivéncia e o funcionamento deste conxunto implicaban a resolución, entre cutres,
de dous problemas internos. O
primeiro, o reparto do poder político entre as nacións princípais,
o equilibrio entre as prerrogativas do aparato do Estado central
e as das subdivisións territoriais
e a definición de formas de autonomía cultural satisfatórias. O
segundo concerne ás minorías,
ás que convén aterecer condicíóns de integración capaces de
n~utralizar as tendéncias centrífugas, o separatismo: Testemuños dunha resolución imperfeita
destes problemas, os dous conflitos maiores que afectan á história da lugoslávia: entre sérbios

As duas constitucións da
ante-guerra (1921, 1931)
eran centralistas. Pero
ainda que existía un consenso, -cando menos inicial, entre as diversas intelligentsias nacionais, en
favor desta interpretación
polítjca da idea iugoslava,
croatas e eslovenos non
vian na forma ,centralizada
de estado máis ca un cad ro que debería permitir
aes seus pavos un desenO rexime de Tito, noh obsvolvimento autónomo. Por
tante, esforzouse en limitar
contra, unha grande parte
os deseqüilíbrios que xerados sérbios p'retendia en. ba a importáncia numérica
gadir ao centralismo (unidesigual das nacións e que
dade estatal) o unitarismo
ANxo 1GLES1As
puñan en _perigo o funcio(unidade nacional), e reali- Soldados iugoslavos
na mento da federación.
zar asi na sua integralidaxeralmente en tempos de Tito. O
Asi, o número de nacións iugosde a idea iugoslava, a integra/no
peso dos factores externos (crise
lavas pasou de tres a seis.
jugoslovenstvo. lsto supuña a fudos anos 30, expansionismos
sión gradual oas nacións, persalemán e italiano, fascismos
Parece claro que tal re-equilíbrio
pectiva da que o discurso domirampantes) é fundamental e,
foi levado a cabo es~ncialmente
nante tentou facer unha verdade
doutra parte, os enfrentamentos
a canta po territótio sé;bio (sen
absoluta.
entre sérbios e albaneses están
considerar outras cuestións, codocumentados desde o século
mo a virtualidade de Macedónia
A tentativa de xestión centralistaXVII, e entre sérbios e croatas_ como nación e as reclamacións
unitarista da cuestión nacional
desde 'o XVII l.
búlgaras sobre o .t erritório e a .
experimentada entre as duas
povoación macedónios) pero
guerras probat:>elmente acabou
Comunismo e federalismo non só: ainda que os nacionalis_favorecendo o ascenso dos natas sérbios leven anos sostendo
cionalismos e a animosidade reCoa derrota do nazismo e a exque a sua República federada
cíproca entre os povos iugoslapulsión dos alemáns, os comuperdeu o 40 % do seu espazo vivos e contribuiu á inestabilidade
nistas romperon coa prática polítal, e mesmo que montenegripoi ítica (44 governos en 23
tica do que se denominaba "a annos, musulmáns e até macedó~
anos). De todas maneiras, comtiga lugoslávia", criando unha renios son en realidade sérbios,
pre gardarse de acusala de topública de forma federativa, aprenon é menos verdade que Croádos os males, como a historiosentada como a realización políti- ·cia ficou sen os 50.000 km cagrafía iugoslava tendía a facer

drados que -hoxe representa
Bósnia-Ercegovina (algun histo- . ·
riador sérbio incluso lamenta que
non tose constituída unha repú- ·
blica independente en Dalmácia,
a trente costeira adriática croata) :•Para os nacionalistas croatas, o mapa xeópolítico dunha
Croácia independente engloba a
totalidadé territorial bósnia.

Transición de rexime e
~uestión nacional
·
j

As incoeréncias económicas e a
crecenté abertura· ás importacións agravan a crise dá débeda
ao princípio da década dos 80.
Alén da axuda aportada ás rexións menos desenvolvidas, segue agrandándose o foxo entre
as repúblicas:- en Kosovo o paro
atinxe o 20 % da povoación activa, mentres que Eslovénia vive
ainda o pleno emprego. S~ se
engaden a todo iso ·os primeiros
enfrentamentos en Kosovo en
1981 e a áusteíidade imposta polo Fondo Monetário Internacional
para devolver unha débeda de
20.000 millóns de dólares (hoxe
máis de 22.000), todos O§ iogredientes da crise está11 sérvidos.

.

<:

A transición iugoslava rebentou
no inverno 1988-1989, cando os
movimentt;s políticos independentes comezaron a ser recoñecidos oficialmente en Eslovénia,
logo en Croácia e en Sérbia.a seguir, cando en Maio a Asociación ·
de Escritores de Sérbia lanzaba
un chamamento en favor do plu~alismo político. A Liga dos Comunistas de lugoslávia deixaba
de existir de facto en Xaneiro de
1990. cando os comunisfas eslovenos a abandonaron para constituiren o Partido de Renovación
Democrática. A Liga dos Comu- ~
nistas de Croácia rebatizouse
Partidó do Cámbio Democrático.
(segue na páxina 23)

A TROIKA E O ·Dt.REITO - DOS ·F"OVOS
l '

MANUEL VEIGA
¡

As presións da chamada troika comunitária para calmar os nacionalismos iu -: ·
goslavos únese aes intentos xa realizados polos mesmos líderes para aplacar
aos Paises' Bálticos. Aquí percíbese claramente unha poble linguaxe: por unha
parte apoianse as reivindicacións nacionais, en tanto contribuian ao desprestíxio do comunismo; por outro, e moitas
veces coa boca pequena, dánselle garantías de axuda ao centro e atízase a
opinión pública contra o perigo de balea- .
nización, propiciada por nacionalismos
trasnoitados, tente de inestabilidade e
violéncia .. ·

Como poderia ser pe qutra forma, carido . ción alfandegária que permita op~rar libremente ás multinacionais. lstó conformaría
as autoridades comunitárias, concretaun mapa .europeo subdividido en .vários
mente as alemanas e francesas, veñen filníveis segundo grados de desenvolvimentrando nos últimos tempos a posibilidade
to económico, ao modo da Europa de váde constituir de facto unha Europa de várias velocidades que· xa sofren os italiarios
rias velocidades, ·na que o núcleq central
do Mezzogiorno, os irlandeses ou os galenon abrangueria quizá a máis de média
gas (rexión 141 por volume .de PIB da
dúcia de paises? Velaí a postergación e a
desconfianza en termos económicos que
están a padocer ás solicitudes de integración do presidente checoslovaco Vaclav
·Havel e ás dou!ras autoridades do antigo
Leste.
1

A Europa rica non ve con bos ellos a
emerxéncia de novas nacións e afirma
que iso traería consigo a criación de merNo fondo as intervencións dos mandatários da UEO, a CEE e a OTAN que como· ·cados aillados, autárquicos e polo tanto ·
inviábeis. Pero o que teme, en realidade,
xa se dixo non son. máis que os mesmos
é a existéncia de novas pontos de poder
ministros con distintos colares, obedecen
a un intento claro de reprimir a emerxén- . político cosque, entre _outras causas, haberia que negociar. Os mandatários eurocia de novas nacións no marco eurqpeo,
peos prefiren unha ampliación de mercapór máis que esta seña froito da_vontade
dos cara ao Leste, mediante a desregulamaioritária dos seus habitantes.

- DESÉXASE MÁIS UNHA
EUROPA DOS CONSELLOS .
-DE ADMINISTRACION QUE
· UNHA EUROPA DOS
PARLAMENTOS
NACIONAIS E REXIONAIS

CEE), sen o estorbo de novas contrape·sos políticos. Quer dicer, deséxase máis
unha Europa dos Consellos de ·Administración das grandes multinacionais que
unha' Europa _dos parlamentos nacionais _e
rexionais. O que se procura, en fin, é a
conformación dun espácLo .económico, pe- . - ~ --..
ro non político; dado que este último sempre haberá de estar suxeito, nalgunha medida, a condicionantes legais e á opinión
dos eleitores.
Este planteamento, nada ilusório, pon en
cuestión a credibilidade democrática da
própria unidade europea. É· o mesmo problema que está en xogo en lugoslávia: todo pavo ten derefto ao seu autogoverno.
Que princípio democrático pode invocar a
troika para frear esta reivindicación?
Outro téma é a oportunidade, a fórmula e .. :
o periodo de transición que cada .pavo elixa para exercer a sua soberania. Isa, en _ todo caso, só a eles compete.
• -
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Dun· tempo ·a esta parte ven-se
notando nesta sección de Cartas
-nunha das máis valiosas e
aprezadas do semanári~ certa
insisténcia co BNG, organización
en que milito, como al,vo de vários e variados ataques por diferentes motivos. Comprenderá-se
que un acabe sentindo-se molesto e até doído, que acumule
argumentos e réplicas -ás veces non son certas doses de bile- e que, chegada unha certa
altura sinta a absoluta necesidade de acudir a e~ta tribuna para
emitir a sua soberana opinión,
como os máis.

t.o- 1~.

n~. baixo o s~d~

1_
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(Santlago)

\

\

Eu, en primeiro lugar, dicirche
que non sei como che deixan escribir sobre o fútbol en ANT, sabendo que formas parte dun
bando (o Deportivo), ou sexa
que nos sentimos claramente
discriminados (como tamén o so- .
mos na TVG e noutros médios).
En segundo lugar, tí dis que ' n~ós
presumindo de nacionalis s
aliámonos Cc>"rt grup~ castel nos (~spañois) no cas~
' do r cente partido GQ. Albac te. Po ,
~nha band~ direiche que...J a}\Dena en Espana que esta pola da'usa nacional, e son, quizais, máis
conscientes da Pátria Galega
que moitos galegos de nascimento (poñendo por caso os
mesmos Riazor Blues). E para
rematar dicer que as Xuventudes
Gelestes
son ao igual que os
1
C eltarras unha peña que está
1pol~ Pátria e polo ~ovimento de
Lib r_a~·ón Galego \ e na que polo _,
tant \n nea verás exibir un signo
que fag apoloxía ao imperialismo español. Non como vós, que
enchedes todó ·un fondo de Riazor con dúas únicas cores: gualda e vermello.
·

/ ">-

Depósito Legal: C-963-1977

, ustiza de
dos os anos, ~~~re os os má1s,
non para curar-nos de fracasos
eleitorais e polítiC:os, de aillamantos sociais ou de audiéncias
irrelevantes senón para apo~tar
máis unha 'vez por un pro~Gto
comun , rio, xeneroso, resp~ftuoso e p fundo_que faga av~,
zar de ver de, camo xa esta
acontecer, a 'bertac\Jn.
'

XOSÉ LOIS

Non sei se te lembras\ de mín,
quizais si. Ti agoras esc):ibes en
ANT, eras un Riazor .Blues e carteábaste conmigo, que son un exXuventudes Celestes. Pois ben, tí
que ías presumindo por aí de nacionalista, recoñecías que no seo
dos Riazor Blues había u~ sector
fortemente dominante de\ claro
corte fascist~ espaf-íol e lago unha minoría nacionalista.
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e insultos cara o BNG como nunca se teña visto na histó.ria da
prosa congresual ·do nacionalismo gal ego desde as orixes ...
Que se resistencialismo, que se
incapacidade de vertebrar un
proxecto, que se fundamentalismo pre-democrático, etc. Pois
este mesmiño persoeiro pergunta-se . agora, en plan retórico, se
o BNG vai optar por facer exibicionismo o 25 de Xullo. Vou-lle
dicer eu que si, exibicionismo e
até pornografia do seu enorme
caudal. político e social, cada vez
máis. grande e máis firme, moi
apesar de quen fal.ou del como,
seiCa, un CDS galeg0, entre outras lindezas da superagresiva
oratória dos do nacionalismó democrático en ép~cas eleitorais~

Outro persoeiro, este de FPG,
solicitaba que o BNG, por aquilo
Desta volta é o tema do 25 de
de estar na cresta da onda non
caíse no embiguismo ... Caír no
Xullo. Hai escasos dias tres representantes de tres forzas polí- · embiguismo non sei, que o furaticas "son-dissant" nacionalistas
do é ben pequeno para caberfacian ·un ha rolda de prensa co . mos todos e todas as militantes
obxectivo de convidar ao BNG a
do BNG, pero desde logo non
sumar-se a unha convocatória
caímos nen cairemos en facer
dita "unitária" para a celebración
convocatórias conxuntas do Dia
do Dia da Pátria. De primeiras
da Pátria con torzas da esquerda
lembrei-me de aquilp de non
español(is1)a, como si fixeron alsentar a ·falar co PNG nas euroguns o ano pasado. Se a "reserpeas porque eran de direita, que
va espiritual do nacionalismo
dixo non sei quen, pero non é
consecuente" quer sé-lo, pois
por aqui por onde quero ir. Dos
adiante e sorte, pero a coeréncia
tres persoeiros, un, · o de EG é
non nace do radicalismo verbal
nen das declaracións de intenresponsável. de redixir unha ponéncias dun Congreso do partido
cións, senón da praxe. Se é coeonde se vertian descalificacións
rente equiparar na convocatória

do Día da Pátria, para xuntar unha poucas persoas máis, lorzas
patrióticas e forzas que constituen a negación prática do proceso de emancipación nacional
desde o seu próprio artellamento, e iso é coerente, ·que bon que
moitos ·e moitas sexamos tan incoerentes e "impuros" ... O terceiro e último, este do PG advirte
que o BNG ten de escoller entre
o interese galega e o interese
p~rtidário ante esta convocatória. Aqui quen ·dea lecciór.s non
falta, ainda que tivesen que ir a
pasantias con Vitorino Núñez unhas cantas veces ou adoptar o
Mondelo, si, con N, de ''.nin chi:
cha nin limoná":
En definitiva, un chamamento
"unitário" envolto desde a própria
orixe en descalificacións implítictas para a forza destinatária. Un
chamamento "unitário" de quen
ten ··praticado diversas modalidades de desunión, desde o insulto
en campaña eleitoral até a terxiversación de siglas históricas
coa praxe, pasando pala pureza
. que devén confusión e sectarismo. Só me resta propor-lles lema e consigna. Coa música de
Serrat poden corear aquilo de
"todos contra o Bloque, todos
contra o Bloque", que alguns, -como di· o anúncio xa nos encarregamos de evitá-lo·. E con música
de Gabinete Caligari poden cantar aquilo de "a culpa foi do
BNG, si, foi do BNG". Na Quinta-
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comissom encarregada da organiza<;om publicou propaga a e
cartazes em . língua espanh la,
desconsiderando o idioma proprio
a Galiza. Feitos desta natureza
o rig'am-nos a,'oenunciar a total e
a ol~ta falta 'Cte sensi~ilidade e
de·. d;¡a; Qu~nto ma1s há que
apo
lingua gale9a dada a
sua~
<;.J.
venhem estes sen1
hore
sq tenhem nem vergonh
ssar por riba do nosso idio ' para assim expressar. .
e no 1 orna e 'prest1g10 .
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EMIGR :r;IÓN
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Sociedade Cultura! "Marcial
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\
·
a~adpres" comprometida com a
Ten asev r41 0
,
Bei- \ \n
.e normativizac;om
ras que "a , ~ voa fón' galega es~o afego, invita a.reflexom aos
tá a padecer un a rf\odalidade
int rant~~ da com1ssom de f~sincruenta de xenocídio". ,
tas e solicita tenham ~ valent1a,
se nobremente o cons1derasem,
de rectificar publicamente esta
Nós, como emigrantes, ternos a
grave agressom.
abriga inexcusábel nestes momentos cruciais para a Pátria, de
SOCIEDADE CULTURAL
enfrentar ao éxodo unha organi"M. VALADARES"
(A Estrada)
zación forte e decidida que poña
nas suas bandieras que non renunciamos á revolta, dito isto no
duplo campo semántico: non reDUAS LINGUAS
nunciamos nen renunciaremos á
volta á Galiza con redobrados
Fiquei absolutamente abismado,
azos, nen renuncíamos a poñer
no passado 13 de Junho, ao eso ombreiro xunto ao Povo que
C\,Jitar num programa cultural da
permanece no .País.
Rádio Galega as palavras de
Ramón Lorenzo. Afirmava ser
Nós, que somos conscientes que
partidário de que na Universidaninguén da inxusta situación
de, na Galiz&, se estudasse a
criada por séculas de colonizalíngua portuguesa, mas queixación arrastados desde a "doma e
va-se de que os protessores se
castración" somos tamén quen
preocupassem mais por "outras
de dicer ben alto que os emicausas" que polo ensino do porgrantes non somos os pacientes
tugués e que, desta maneira, "os
bois que turren indefinidamente
alunos acabavam por nom saber
do carro do asoballo nacional.
nem pronunciar o portugués".
Continuando com a sua teima de
Nós, que ben sabel}los que toconsiderar o galega e o portumos empurrados palas necesigués duas língua diferentes e fadades e contradicións ine1entes
zendo alarde da sua vista de traao imperialismo, como fecunda
tante, propunha também que o
forza de traballó que capitaliza e
galego tosse introduzido nas unifrea tendéncias próprias do capiversidade de Portugal.
talismo no seu conxunto, reproducindo asi na nasa Nación as
O senhor Lorenzo fai rir os rapacondicións para o mantimento do
zas. Tanta é a sua ignorancia.
colonialismo, sendo á vez vítiNa minha alpeia, as mo<;as esmas e verdugos, ternos a constám gestando muito do sotaque
ciéncia clara de que unicamente
da Marisa, que chegou do Brasil
a autoorganización pode oferepara passar os meses de veráo
cernos a asunción de non renunna terra de seus país. No passaciar a tronzar as condicións que
do fim de semana minha irmá
tan da Galiza "un criadeiro de
mostrou-lhe o seu livro de "gé!lecarne humana ... pensadas que
go" e a Marisa despois de olháos galegas poden seguir andanlo acabou dizendo: "mas isto é
do polo mundo a otereceren insó macaqueac;ao de espanhol".
dignamente a .mercancia dos
seus lombos e dos seus braAo galega-portugués acontecezos?" que tan graficamente dixelhe um pouco como ao alemán,
ra 'Castelao.
senhor Lorenzo, língua na que
se escrevem por exemplo, tag e
Agora que o 29 e 30 deste mes
rauchen para se pronunciar ''tak"
de Xuño celebramos centos a 11ª
e "ráukhen", palavras que, no
Asamblea Comarcal do BNG na
entanto, uns pronuncian ''takh" e
Emigración en Bilbao podemos
"raukhen" e outros "tak" e "raudicer co xigante rianxeiro que o
ken". Na Galiza nom ternos ra~
noso deber está en "armar ao
zom para pronunciar o portupovo", que esa arma está nas
gués, língua de Camóes e tamnasas mans e que pode tremer o
bém de Rosalia, com sotaque
inimigo. Os emigrantes con esta
lisboetij.
11ª Asamblea estamos a albiscar
un futuro esplendoroso de liberaO senhor Lorenzo comporta-<. se
ción que diga: "sodes uns impetartl ridiculamente como Monrialistas fracasados".
sieur Jourdain, "O Burgués Gentil-Homem"
que falava em prosa
XOSÉ ANDRÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
sem o saber. Igual que na comé(Aesponsábel do BNG en Euskadi)
dia de Moliere, Ramón Lorenzo
nom percebia que o que estava
AS FESTAS E O GALEGO
. a talar pola .ráido era um mau
· portugués.
Durante a presente semana celeDAVID RAMOS PENA
bratam-se na Estrada as festas
(Compostela)
patronais. Lamentávelmente a
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:\o\ as horas da poesia galega

Espiral Maior, unha editorial para a poesia
Publica o primeiro libro de po~mas ~e Mª Xosé Queizán
•x.c.
Miguel Anxo Femán
Vello ven de inaugurar
cun libro de Maria Xosé
Queizán, a andaina dun
novo proxecto editorial
exclusivamente adicado á
poesia. "Espiral Maior" é
a marca do novo selo e
"Metáfora da metáfora" o
título do libro, primeiro de
poesia, desta escritora e
ensaista cunha
consolidada obra noutros
xéneros.
Parecia qué todos os campos quedaban cubertos no panorama editorial, cando a noticia faciase libro
da man dun dos nosos máis importantes poetas de hoxe, o chairego
Miguel Anxo Fernán Vello. Tomando o referente de Paul Klee
("A espiral é a forma máis pura do
movimento"), a editorial fai seu un
nome que en palabras do seu fundador "fai referéncia no c..So da espiral a un símbolo de importante
tradición na nosa cultura e no de
maior a un carácter de noctumidade, movimento e transparéncia".

Miguel Anxo Femán Vello, editor de Espiral Maior.

XURXO S. LOBATO/ARQUIVO

O singular da experiéncia que
inaugura Femán Vello é a de atreverse a facer unha editorial só para
editar poésia, "naceu porque se estaba dando unha completa desaten-

librarlas de Galiza, cunha ti.rada de
1.000 exemplares, este primeiro tí- ,
tulo de Espiral Maior, deixará paso neste mesmo ano 91 a outros
dous, un dos cales xa t~n título e
autor, "O lume branco" de Xosé
Maria Alvarez Cáccamo.

M! Xosé Queizán.

ción á edición de póesia, e mesmo
o editor que ten a colección máis
~portante, pennitiuse falar da poei'sa de maneira desagaradecida
cando eliminou o prémio que anualente convocaba.
"O argumento de mercado reducido é moi utiµzado. Eu coido que
hai unha espécie de ditadura da
narrativa -e non falo só de Galiza-,
cun constante bombardeo comercial e unha desatención á p0esia, o
teatro e tamén a ensaio".

O primeiro libro libro ten deseño
do próprió Femán Vello, que edi. too un cartel cnha foto da autora, e
contou para a a capa cun debuxo
da pintora e escultora madrileña
Carmen Pallarés. Distribuido en. 50

Entre os proxectos que debulla
Fernán Vello está a publicación
dunha rigorosa antolox.iá d~ obra
de Manuel Maria e unha escolma
de poesía portuguesa, "non irnos
rexeitar na colección libros en portugués e mesmo ternos idea de facer edicións bilíngues, combinando
o idioma orixinal co galego. E entre os poetas galegos que nos gostaria publicar citarla a Xohana Torres e_a Méndez Ferrin".

Primeiro
libro de poemas
de Mª Xosé Queizán
Segundo a nota editorial o libro
"Metáfora da metáfora'', "é un li-.
bro desmitificador das poéticas
amorosas masculinas, articulado
·. como unha sucesión de metáforas
líricas sobre o adultério, a aniqúilación, a morte, a rebeldía, o mito de
Narciso, o desamor. P0esia de alto
valor qtmico expresivo, concentrada nun discurso catalizador da
voz feminina".

e

O libro será apresentado na Feira
do Libro de A Coruña e a autora
asinará exemplares na de Vigo.
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Xosé Mª Alvarez Cáccamo:
'A poesia implica sempre unha visión moral e política'
Ven de publicar Prego de cargos en solidariedade cos profesores qo Manuel António
• XAN CARBALLA

afectou profundamente, provocoum~ ira, naceu a posibilidade de facer poesia. Mesmo asi coidei que a
linguaxe tiña que ser nova e non tiña porque volver reiterar nos tópicos de antano.

Xosé Mª Álvarez
Cáccamo ven de publicar
hai unhas semanas un
longo poema solidário
titulado "Prego de
Cargos". A motivación
desta publicación, que
recupera unha tradición
perdida da nosa literatura,
ten a sua orixe nas
represálias contra os
profesores do "Manuel
António", a quen lle é
dedicado.
"Eu escrebera este poema pensando no Festival de Solidariedade
que se celebrou na Carballeira de
.San Roque. Pensei que non era
oportuno, ler un poema ürico nunha
ocasión semellante e forcei a máquina da criación para facer un po. ema político. Empreguei o próprio
papel de cargos do expedente que
lles fixeron. A eles gostoulles e
editárono. A tirada é duns mil
exemplares, e ¡;ó nunha edición
desta índole tiña sentido facelo. É
unha publicación artesanal pei:o
moi coidada".
Álvarez Cáccamo coincide en afir-

"O compromiso do escritor ten que
ser visto globalplente e non necesariamente como algo partidário. A
poesia implica unha visión filosófica, moral e tamén política e de feíto sempre hai un compromiso escrébase o que se escreba. Neste poema nótase máis ese contido político pero calquer outro estilo literário trasluce unha cosmovisión do
autor e portan to unha ideoloxia".

da outra sociedade, "iso está relacionado coa relación do poeta co
seu público que é moi peculiar. O
xénero é minoritário en leitores,
ainda que estes son, conio di Octavio Paz no seu libro "La otra voz",
leitores moi profundos e fratemais.
Quizais iso explique esa volta cara
a si mesmos dos poetas.
"As razón~- dese carácter minoritário son de moi diferente índole, e
quizais todos teñamos unha miga·
de responsabilidade. O feíto de que
os editores se amparen nese carácter para non editar tamén é preocupante. Hoxe só hai un editor resistente, que fundou unha colección

Sociedade literária
mar que -"Prego de Cargos" non
entra dentro do costume ditorial dos
últimos anos na Galiza, "pero ainda
comentaba con dous amigos poetas
que recentemente viron poemas
seos editados dun xeito seméllante
que era esta unha tradición que non
estaba mal retomar". Á pergunta de
se se recupera así un maior compromiso da nosa lírica Cáccamo aponta
un análise, "contra os excesos do
social-realismo quizais se deu unha
inflación de poesía de comprometidi O compromiso é do escritor como cidadán, e eu asúmoo asi, só
que neste caso e na medidá-que o
conflito do Manuel António me

"Os porqués daquela sorte de fuxida de fins dos setenta ou os oitenta,
e nesto hai que ser coidados, quizais
viñera dado polo e-spellismo do
cámbio de réxime que se viviu e
que foi colocando á xente noutra
posición. 'A poesía galega ten unha
lo~ga tradición de compromiso e
coido que ~ temática política non se
perdeu nunca.
Perguntámoslle a Xosé Mª Alvarez
Cáccamo se non ha~ un excesivo
enfeudamento do autor, pomeadamente o poeta, na endogámia da
sociedade literária, un alonxarse

'ÜEDITOR ·.
.MODERNIZ.O USE E
NESE TRANSITO
PERDEUSE
ARELACION
DE CAMARADEIRA
COAUTOR'

mesmo con éxit de vendas, "Leliadour~', pero n ngunha ~itorial
máis mantén unha colección- estábel de poesía. Mudou a relación co
editor, que se para ben de todos se
modemizou, iso fíxolle perder unha certa relación de camaradería
cos·autores. A verdade que sempre
teñen presente é que a poesía non
dá diñeiro, pero eu atrévome a dicer que a poesia é historiCamente
un dos maiores bens culturais que
criou G~liza. Recuper~ leitores é
un labor de todos, e penso que a
política educativa ten unha misión
importante niso. Hai moitas . experiéncias, en gravacións, programas
de televisión, recitais, musicación
de textos,... que poden ir abrindo
tamiño".
Non é o asociacionismo dos escritores o camiño para pór a andar
esas angu~iras?, "quizais sí. A
Asociación de Escritores en Língua Galega naceu cunha ~rieota
ción reivindicativa, nacionalista e
de esquerdas. Contrapúxose nun
momento no seo debate interno outra conceición de seguir nunha liña
máis profisioTJ,al. Quizais-sexa momento de conciliar ambas atitudes
e ser máis efectivos á hora de organizar cousas. Taníén non hai c¡ue
esquecer que nunca tivo un apoio
decidido por quen está obrigado a
facelp des~e as institucións".
•

Proyecto de Ley saca o seu
primeiro dis~o con Sons Galiza
'Manter a cabeza fria para dominar o carpo'
• MANUEL CARBALLIDO

~oberto Méndez (voz), Miguel
~gel Peleteiro (guitarra) e

XULIO CORREA

A XENTECONIDFAS
MERECE ANOSA ÁXVDA

Angel Santos (baixo) son
Proyecto de Ley .. Música
"heavy", que dirian certos
entendidos. Marcos Prieto
(hatera), incorporase
xustamente despois de que o
disco -curiosamente
denominado xenericamente
"Proyecto de Ley"- comece a
distribuirse baixo o patrocínio
da editora galega Sons Galicia
Discos. Xúlio Correa, fotógrafo
coruñés, colabora, ademais, na
confección da carpeta. É o seu
primeiro disco que "pretende
non ser o derradeiro" de tres
-agora, xa catro- mozos de
Ponferrada, "ainda que todos
somos de fora, incluso un de
nós é galego". Nestas,
manteñen contactos con Sabor
Hit, produtora que tenta
levalos "polas estradas do
.Estado'', segundo confirmación
de fontes próximas ao grupo.
Roberto Méndez arrinca de grupos
ubicados "noutra onda" e afirma
que "xa son quince anos movéndorrie neste mundo", mentres asegura
acharse "moi ledo pola edición
<leste disco". Ángel Peleteiro significa que "tivemos un grande
apoio", despois do seu paso por
diferentes formacións. Ángel Sánchez -talvez o máis consciente da
situación- pasou por similares experiéncias. Mentres, .Marcos Prieto
-a recente incorporación- signifícase polas suas ocorréncias graciosiñas, manifestando que se "eu tivese-participado na gravación <leste disco, de segui:o ficaria moito
máis lindo".
"Ternos rollos de todos os grupos
do mundo. Pero o rollo pop é o
máis importante", din. "O noso
rock and roll é posíbel que sexa
duro. mai ten un garfio próprio,
cun estribillo comercial".
Ao parecer, cada membro ten unha
predilección diferente con respeito
á música. De aí que "ao misturar todo saia un estilo próprio". Sen embargo, Ánxel Sánchez entende que
"todos coincidimos un pouco co estilo de música (ainda "que Marcos
non fai máis que incordiar e non
deixa que Ánxel poda expresarse).
Cada quen aporta o seu próprio estilo. Desa conxunción saiu isto".

O rollo da música

AXunta de
Galicia~subvenciona
os tipos de interese dos créditos
ós proxectos de investimento das pequenas e medianas empresas (PEMES), e ós do Sector
Productivo Agrario.
-

Agora, o seu proxecto pode recibí-la mellor axuda financeira.

¡/:4diante co seuproxecto!!
Infórmese na Conse/lerfa dt Economfa e Facer.da ,
nas súas deltgaci6ns, ou nas entidad~
financtiras colaboradoras: B. CENTRAL,
B. CREDITO AGRJCOLA, B. CREDfTO INDUSTRJAL,
B. BILBAO - VIZCAYA. B. ESPAÑOL DE CREDITO, B EXTERIOR DE
ESPAÑA, B. DE GALICIA, B. GALLEGO, B. HJSPANO AMERICANO,
B. PASTOR, B. POPULAR, 8. SANTANDER, B. SIMEON,
C. ORENSE, C. PONTEVEDl?.A, C. VIGO, C. GALICIA, C. RURAL LUGO,
SODIGA, SOC. COOP. DE MEJRAS, MIGAL, S.G .R., SOGARPO . S.G.R. .

CONSELLEAIA DE ECONOlllA
E FACENDA

Opina que o "rollo da música é algo que non se pode controlar. É
aficción". E subliñan que "irnos
traballar en sério. Xa o fixemos,
nefeito, para definir este disco".
Por outra banda, tiveron sorte á hora de contar cun lo.cal para perfeccionarse a diário. "Efectivamente",
explica Miguel, "o meu pai ten un.
E ali montamos o garito".
O material, ademais, é custoso.
Mais a base de ilusión, como sucede nestes casos, foron . tirando. Eu
-engade Ángel- comprei un amplificador por vinte mil, de segunda
man, destartalado, e un baixo de
vintetrés, unha ruina. E coma min,
os demais. Ao primeiro, isto da música tómalo como un pasatempo.
Sen embargo, cando ves que podes ·
facer. algo sólido, que soe ben, ainda que non sexa moi sério, pois; daquela, xa pensas en conseguir outro

instrumento para, nun momento determinado, adicarte á música. Non
para vivir dela. Mais si para responsabilizarte un pouco máis".
Músicos de "ouvido", que pasaron
por diferentes formacións, consideran, ademais, que "de todos os
grupos aprende.s algo, e ficas con
certas cousas". Suxiren, por outra
parte, que receben influéncias dos
demais. "Todo o que sabemos do
_instrumento tivémolo que ir descobrindo, inventando, etc." Apesar
diso, Ánxel precisa que "Unha vez
xa metidos de cheo neste mundo é
interesante .facer solfeo'', ainda que
os seus colegas o contradin indicando que "tal non é o peza fundamental para ser os mellores músicos da zona", afirmación que corroboran unitariamente.

"Fallecí hace un rato"
Títulos como "Fallecí hace un rato", "Siempre estás aquf' o "Sexo
débil", son temas cuxa autoria pertence a Ánxel Peleteiro "ainda que
por circunstáncias", recoñece el
mesmo. Mentres, no apartado onde
nos achamos ubicados, catro xoves
adolescentes descifran o ar cintileante nunha cíclica palidez atmosférica. Empregamos un diálogo de
sombras onde a nota dominante é
a quietude, a sinuosidade. Ta/vez ,
o ánimo de atoparse entretido entre a esquirla dun comenzo, sempre do comenzo ... É necesaria a
información. ¿Haina? ¿Que é a
información? Opinións persoaes.
Quizaves inmaculadas. En certos
casos ... "Voume reservar" aposta
un dos membros de Proyecto de
Ley, cando solicito o seu ponto de
vista a respeito da droga, drogas,
etc. Mais en relación coa "campaña de condóns, paréceme de puta
nai, tio. Iso de foder está de puta
nai", reitera. Non obstante, Ángel
Sánchez aponta que "no mundo da
droga, a xente non se mete por falta de información. Métese por agóbios persoais, por problemas, por
un montón de histórias ... ' Ainda
que están de acordo en que_a droga, nengunha clase de droga é positiva á hora de "tocar. Eu, cando
teño tensións, o que fago é tocar",
di Ánxel, que "mentres manteñas a
cabeza fria p·odes dominar o corpo". E pon un exemplo. "A coca
está de moda. E nun momento dado paréceche que o estás facendo
moi ben. Pero claro, terias que
ollarte en frio, a ver que pasa. O
que está claro é que nunca estarás
mellor que no teu estado natural,
sen aditivos".

Contrastes
"A política non me interesa'', sinala Roberto Méndez. "Mais a guerra
do Golfo pareceume de puta nai.
Tíñanos que machacar a todos. Así
de claro, tia" , ainda que matiza
con un "non gosto das guerras".
Máis cauto é Anxel Sánchez, quen
considera que "dese tema haberia .
que falar moito. Ollar as causas e
demais". O que, nefeito, definen
en conxunto é "que a 'nosa opinión,
en calquer caso, non conta para na-·
da". A sua postura, non obstante,
non se basa nas "fazañas bélicas".
E a mostra está en "que os nosos
temas non reflexan nada de política nen de histórias raras. Son temas cotidianos, do que lle pode pasar á xente nas ruas ... Non somos
abandeirados de nada". E para porse de acordo, a muller. "E o máis
lindo. É a peza que excaixa perfeitamente co home".
1
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mesmo que o patriotismo, o amor,
o Outono ou o mundo rural, son
elementos que conforman a produción literária de Manuel Maria. Por
iso non é nada novidoso que o extraordinario poetá da Terra Chá
nos entregue agora sete relatos do mundo máxico de Outeiro de Rei.

RROS

F.M. (e olé!)
O último

A tribo dos catro ríos amosa, máis
unha vez, que Manuel Maria, bebendo na ·fonte popular e usando
unha sintaxe narrativa moi simples, logra unha prosa de calidade,
unha pr9sa cun engado especial,
uns textos vérdadeirarnente fermosos. Velaqui, pois, unha primavera
mais para a literatura galega.
•

de Suso de Toro
-Riiiiinngg ! ! !
-Daniel (meu fillo) colle o teléfono.

MANUEL LOPEZ FOXO

-É para ti, Xesus.
-Si?
-Son Xan.
-Ah! Hola, dime.
-Non; chamábate para ver se
tes algo.
-Non; pero esto u a facer un ha
cousa sobre o último libro de Suso
de Toro, publicado por Edicións
Positivas, de Santiago. Titúlase
F.M.
-t:fon o vin. De que vai?
-E unha recolla de artigos seus
publicados en "La Voz de Galicia"
e outros meios de comunicacións
(?). Xa sabes, revistas e cousas <lesas.
-E que tal?
-Home, a min gostoume; ainda
que hai cousas discutíbeis, como
en todo.
-A min góstame como escrebe.
-Non, se escrito está moi ben.
Falo doutras cousas. Claro que, a
verdade, fala de tantas, que Longo
seria explicarche codas. Ou explicalas na reseña que che enviarei.
-Por certo, publica un que saiu
en "La Voz de Galicia", nas páxinas de economía, que era unha resposta a Cancio e'Pedro Arias?
-Non, ese non. Eu tamén o lin
e estábache ben. Pero publica moitos. Uns 90. Hai un, por exernplo
moi bon que é o prirneiro que teño
lido onde se inten~ unha explicación do pensamento galeguista
(non nacionalista) e os seus límites. Trata sobre Ramón Piñeiro e
fuxe Suso de Toro dos estereotipos
e dos mitos para situármonos no
pensamento que deita das conceicións políticas e culturais de Ramón Piñeiro.
-Haberá que Lelo.
- Si. E outro . Os que reivindican unha cultura urbana para Galiza, ainda que non e poda estar
completamente de acordo con el
(eu non creo que Santiago exa unha cidade que egrega cultura urbana, e tá, ainda, moi mediatiz a
polo rural e poLa me ocrácia funcionarial para que a sua cultura sexa urbana, neste finais do século
XX está peneirada polos arrabaldos, e os arrabaldo antiagueses
on moi rurais, ben que -por sorte- cada dia menos. Contodo, Suso de Toro fai várias homenaxes ás
raíces campesinas, non só del, senón da maior parte dos composteláns; el, quen mellor, por agora,
deu unha visión na nosa literatura
ca Compostela actual).

-Logo tenche outros artigos
moi, pero qúe moi interesantes.
Por exemplo, cando nos fala (con
sarcasmo) da literatura artúrica e o
, seu cultivo na nosa língua; ou cando afirma -afirmación coa · que
che estou de acordo completamente- que os nosos literatos, os nosos narradores, sofren de "horror
presentís". Tamén che están moi
ben aqueles nos que intenta delimitar entre Otero Pedrayo o escritor e de Don Ramón, un mito que
nos retrai ao pasado máis do que
axudarnos para o presente.
-Métese con Otero?
-Non, non; eu non diria tanto.
Mais ben interésanlle certos aspectos de Otero como escritor, non

Manuel Maria,
narrador·
de histórias
"' .
max1cas

(1) Manuel Maria: A tribo ten catro ríos,
Edicións SM, colección "O barco de vapor",
1991.

-Tamén che trai unhas interesantes opinións sobre o escritor galego (a dualidade profisional-arnador; o tema encheria moitos fólios
e, talvez, nen ti, nen Suso de Toro
nen eu nos poríamos de acordo.
Suso de Toro avoga pota profesionalización do escritor, ti non sei, e
eu non. Penso que existe unha cousa que se chama escritor profisional -aquel que tivo moito éxito
de vendas e abandonou o seu traball o-, o escrjtor que escrebe
cando lle peta ou apetece (nunca
morrerá coa pluma na man!), e o
escritor profisionalizalo; quer dicer, aquel que tanto escrebe sobre
o cultivo de espárragos na Galiza
Sul como unha novela ou ensaios
sobre a arte ou o problema das forraxes ...
-Home, non te pases.
-Si, si ... Nada, que como podes
ver, o volume é absolutamente recomendábel. E non só polo que
che levo dito. Id.ai uns artigos adicados a Umberto Eco e a sua sona. da novela O nome da rosa, que están moi ben, nos que se poñen os
pontos sobre os is.
-Vale, pois xa que logo, envia
a reseña o roáis axiña posíbel. ,
-Non te preocupes, xa cha
mando. E será favorábel, apesar de
que a Suso de Toro góstanlle moito
os "Pogues" e un saiu á area da
man do Duo Dinámico, continuou
cM Beatles e quedouse en Frank
Zappa.
-Tamén fata de música? .
-Pois ... tamén. E roáis que falar, está sempre de fondo. Como de
fondo está Compostela, a pólítica,
o nacionalismo, a solidariedade,
Galiza, a literatura, o siléncio e a
palabra, o grande Blanco Amor, a
arte, a vida ... e o imenso Jim
Thompson. Un volume para ler de
vagar, como todo libro de artigos,
sen presas mais sen pausas (que <licia Batán, lugartenente de El Cachorro) e pára de cando en vez
para berrar, como o Goliath da nosa nenez e do Capitán Trueno, "por
el gran batracio verde".
•
XGG

Manuel de Padema foi mestre e
barbeiro de cámara de Manuel Maria. Tamén foi pastor, canteiro,
cabo de infantaria, alguacil, criado
da casa dos Hortas e un dos homes
que mellar araba en toda a Terra
Cha. Paderna era, asimesmo, un ·
poeta nato. O verso florecia na sua
boca como as ervas nos cómaros
da Primavera, e incluso falava en
verso con grande facilidade. Ma-.
nuel de Padema exerceu igualmente a cátedra de Poesía baixo a sombra dunha oliveira, e nesa Universidade Popular aprendeu Manuel
Maria o vello oficio de troveiro. .
Padema propoñíalles un verso aos
seus alunos e estes tiñan que completar a estrofa. Se remataban ban
a copla dáballes un cigarro inteiro.
Se só rimaban dous versos, enton o
prémio consistía unicamente en
médio cigarro. Pero ademais de
mestre, canteiro, barbeiro, pastor,
criado e alguacil, Manuel Paderna
era un tipo excepcional: falaba cos
paxaros, coas fontes e co río, fixo
nacer o Regato do Cepelo e o
quiosco da música de Outeiro de
Rei, cando tocaba coa sua frauta de
buxo bailaban os lagartos e até os
paxaros suspendian os seus cantos,
coñt!cia a propriedade curativa das
ervas, sabíase guiar polas estrelas,
pola Lua e polo Sol e sirnplesmente ollando para o ceu sabia a hora
exacta en calquer momento do día.
Naturalmente, un personaxe tan
singular Uña que quedar na história
igual que Amadeo de Sabres, Leiras de Tardiz ou Cosme de Paredes. E corno o meu señor don
Álvaro xa non anda entre os menciñeiros, os feirantes e as xentes de
aqui e de acolá, só Manuel Maria
podia escrebe o retrato entrañábel
de Paderna e os maravillosos sucesos que se ·narran no libro A tribo
ten catro ríos 1
Aos que coñecem~s a personalidade e a obra de Manuel Maria non
nos surprende este seu libro de histórias máxicas escrito no outono da
sua vida para adolescentes e para
leitores que gosten da literatura -popular e fantástica. Todos sabemos
dos seus libros de poesía e teatro
para nenos (Os soños na gaiola, As
ruas do vento ceibe, Aventuras e
desventuras dunha espiña de toxo
chamada Berenguela ...) e todos ternos observado tamén que o humor, a ironia e a imaxinación están moi ·presentes na obra de Manuel Maria, e a Escolma de poetas
de Outeiro de Rei, pm: eic.emplo, é
unha boa mostra <liso. E non falernos xa do seu grande cariño polos
tipos pintorescos como don Xoán
da Cova ou don Paco Roque. Portanto, o humor e a imaxinación, o

,r

Con esta metodoloxia poderíase ir
moito mais lonxe: asi como as
transferéncias locais sementan todo o santoral galego mais antigo, o ·
mesmo cabe, en hipótese, tratar de
confirmar en outras formas culturais paralelas.
Alonso Romero utiliza algo a análise dos relatos martiriais e da "vita
sanctorum" como fio condutor de
imaxes e das mentalidades. Na p.
70 refírese a san Vicente mártir:
Saxum molaris ponderis
ut spuma candens iñnatat,
tantique custos pigneris
fiscella fertur fluctibus.
(O seixo de peso moar, sobrenada
cal branca escuma, é a esparta que
garda tal tesouro, navega nas augas ).
"Estes versos son de enorme importáncia para o noso estúdio, pois
puideron servir de modelo ós cristiáns que .irnaxinaron a navegación
do corpo de Santiago Apóstolo
nunha barca de pedra ata as ourelas de Padrón ".

Suso de Toro

rnoitos -non fai falta máis que
ver a sua obra, a de Suso de Toro-, pero carrégalle esa mitificación de Otero e a mistificación do
ourensán para con antiago. De
Toro non está de acordo con que
Santiago sexa a maior aldea do
mundo, Compostela é unha cidade,
ponto e aparte. Non hai que ver
nestas opinións de Suso de Toro un
ataque a Otero, senón un intento de
criar Compostela desde o presente
con visión de futuro -sen esquecer o pasado mais sen ancorarse
nel.

é frecuente.

Unha leitura das "actas do mártires" monstrarialle a Alonso Romero que o "tópico" de sobrenadar o
corpo dos mártires é normal en case todos os relatos. Esa é unha via
de entrada ao coñecementro da literatura medieval en todas as áreas
cristiáns. A influencia das Actas
dos mártires, constantemente renoveladas, é palpábel e universal na
predicación e na devoción do cristiansmo europeo miedieval.

Barcos de pedra
portadores
de santos
No cerne cultural
da Galiza
Alonso Romero aplica os métodos
da história comparada a sua análise das lendas, mitos e tradicións
relixiosas da Galiza atlantica e asi
danos unha aportación, da que estabamos necesitados, para a compresión do fondo cultural e relixioso deste país,
"Santós e barcos de pedra" é o título dos tres ensaios seguintes : "A
nosa Señora da Barca e a pedra de
abalar", "Os barcos de P.edra" e
a"Peregrinaxe a San Andrés de
Teixido".
·
Dos tres, o primeiro é o menos satisfactório: sobardan os tópicos, os
presupostos gratuitos, nun vai e
ven de referencias á paralelismos
onde todo cabe menos· un ha orde
cronolóxica que alumbrase as sucesivas matizacións ou posíbeis
rupturas.
Polo contrário, os dous seguintes
están máis elaborados e mais contrastad os. Tense
en conta, como
termos comparativos, o cristianismo célta - principalemnte o monaquismo irlandésmitoloxía grecorromana e outras
variantes puntuais. As séries
crono lóxicas advírtense e o recurso á história local

ª

Conviña ser un chisco mais coidadosos con afirrnacións históricas
convencionais v.g. cando se afirma
dos suevos que "parece ser que
aceptaron o sistema administrativo
romano, pero dende o punto de
vista relixioso eran arriáns" (p.57).
Cando eran arriáns? Ao chegar
eran paganos. Houbo conversións
dos príncipes ao catolicismo, logo
ao arrianismo, logo de novo ao catolicismo. Do povo suevo sabemos
·que, como os restantes habitantes
da Gallaecia, foi evanxelizado pola
lgrexa católica. Carecemos de todo
dado sobré como foron os baustizos, supostarnente sumuLtáneos a
numerosos colectivos. Alonso Romero recorre con algunha frecuéncia á posíbel influenza do princilianismo. Este é un hipotético recurso
que serve de comodín a antrópologos e noveladores, pero é mais un
imaxinário que unha realidade
constatábeL
Cada capítulo vai seguido dunha
bibliografia, moi exaustiva no que
corresponde aos estúdios de autores galegos. "Santos e barcos de
pedra " é unha obra de leitura agradábel, suxerente, correcta en xeral,
con un tratamento -sobre todo os
capítulos dous e tres- científicamente apropiado. Penetra nuns temas nos que a imaxinación, o delírio e o atrevemento camparon á
tola. Era tempo de que o sentiqiño
tomara a alternativa e nos dera un. ha visión obxectiva da mentalidade galega, equiparábel en todo a de
calquer outro país europeo. A que
distáncia este libro de escritores e
escritoras para
quen todo o gale. go e bruxeria,
rneigallo e superstición!
•
F. CARBALLO

Alonso Romero, Fer-.
nando, Santos e Barcos
de Pedra, para unha in·
terpretación da Galicia
atlántica. Ed. Xerais ,
"-Vigo, 1991; pp. 150.

20

AROSA 'l'BllllA
Nº 484-4 DE XULLO DE 1991
vinte vexa subir a sua ·temperatura
sensíbel.

Xosé Luis Blanco

Notícias
·resesas

A

O título do album é reflexo dunha
escolma de poemas, nos que o.s
distintos autores maxinan distintas
cidades desde diferentes ópticas.
Así, Manuel Forcadela ubica á
protagonista · en Santiago "Sentada
unha noite na Quintana dos Mortos
/ cando o voo dos reloxios enche o
seu eco na pedra- "; X. Paz Antón, tamén metido a letrista, personaliza Alexandria con "Ollos de
Kavafis no meu propio ollar / desertos mollados e lume no mar'', e
noutro tema, ateigado de tópicos
nacionais, inclue "O rap de Cuntis,
o productor, / arroz con leite e orA maneira de facer rádio ou TV
denador."; raúl Francés descrebe
pode gostar ou non gostar, ºpero o
unha "Viaxe interior" con "Velos
que X!l é menos opinábel é a manido Curdistán - baixo, a luz de néon
pulación das notícias, ·ben pola ~a ·
t ruinas imperiais - en frasacos de
omisión, ben por furtalas durante ·-alcohol"; Román Raña ve como
tempo ou por apresentalas distor"En Lisboa" "Reverbera a medalla
sionadas. Mal lle están facendo á
do rocío"; e Luísa Castro percorre
· rádio pública e aos informadores · de c;ontado várias povoacións de
profisionais do ente.
•
Euskadi Notte e sul concluindo
(curiosamente?) en Irlanda.
B.L,AXE
Valorado como canción de autor,
· os textos 'resultan do máis suprendente, e, porén, o tratamento musical resulta afortunado ao gardar a
mínima c~eréncia no produto fuial,
que destaca pola sua orixinalidade,
mália as eivas <;:omentadas ao comezo destas liñas. O seguir afondando v~rbo do futuro desta prometedora intérprete, seria cair no
perigo de guía artística, e tampouco coido que sexa o papel que este ·
oficio reélame. Xa que logo, deixo
as oportunas consideracións a quen
non deixe pasar de longo o disco.•

Entre as cualidades rapjofónicas de
Xosé Luís Blanco, director da Rádio Galega, non está, precisamente,
a de ponderar axeitadamente as notícias. El é un especialista, poda que
o mellor, da rádio espectáculo, un
comunicador, pero non un informador no senso clasico da palabra: o
que debe buscar a noticia, avaliala e
transinitila con celeridade, ainda
asumindo o ¡isco do tempo.

'-

Esta caréncia, óu tendéncia, agrávase cando a rádio que dirixe está
mediatizada polo poder político de
turno. Xosé Luís, xa inclinado
máis ao magazine, as tertúlias, ao
directo bullangueiro do que o máis
claro exponente é Luís Rial, fuxe
de potenciar o aspecto informativo
máis puro da rádio.
Foron famosas aquelas cuñas publicitárias nas que se <licia: "siga en
directo a guerra do Golfo através da
CNN". Pero chegaria con escoitar
os informativos da rádio galega uns ·
dias para darse.conta de que son algo totalmente reseso, até o ponto de
os informativos horários, moitas
das veces, repetiren até 5 horas seguidas as mesmas noticias sen nen
sequer mudarlles a redacción_
Outras veces, cando as demais
emJsoras xa están -cansas de dar
unha primícia, a Nasa Rcldio (a dos
galegos) agarda e agarda... seguramente a receber instrucións do xefe de prensa de tumo da Xunta.
Iso foi o que ocorreu cando se divulgou que Xoán Fernández non ·
fixera a declaración da renda uns
anos. A SER levaba dando a notic ia toda a mañá, pero a RTVG
agardou a que o Conselleiro fixese
a consabida. rolda de prensa.
O Director xeral da RTVG afirmou .
no parlamento que agardaron até
que a notícia· estaba ben contrastada. Ainda que non se fiaran da
SER, (algo que lle ten que doer
moito aos seus profisionais), tiveron máis de médio dia para cerciorarse, sobretodo cando hai liña directa coa Xunta.

. ....
..,

O que pasa é que as noticias tanto
na rádi~ galega como na TV teñen
que levar a·pasada polo PP, quer
dicer, dalas desde o lado dos populares. Se alguén ·precisa outro
exemplo pode ollar o· informativo
no que as protestas dos traballadores de Alvarez tivero.n a sua expresión, através dos 5 minutos que
apareceu a sua entrevista co ex
Conselleiro Manuel Pérez. ·

Surprendeptes
texto-s
Uxia: Entre cidades
Unha vez afastada do grupo "Na
Lúa'', Uxía é unha intérprete recuperada para a canción galega. Inda
non esquecimos aquela primeira
gravación (Foliada ·de Marzo"),
publicada hai cinco anos, que tanto
gostara no seu momento. Tanto da,..quela como agora, o vínculo ·c os
seus anteriores compañeiros de
viaxe artística é evidente. Neste
novo traballo, a presenza de X. Paz
Antón tómase en decisiva e mes~
mo imprescindíbel, e confirma a
valoración, xa patente en "Na
Lúa", <leste músico como un dos
máis criativos qúe ternos actualmente no noso país. Alguna dia ese
referendo será maioritário, e. cabe
agardar que para aquela as suas veleidade~ "popeiras" estexan máis
controladas, xa que polo de agora,
inundan as cancións <leste disco 9e
Uxía, até o extremo de a sua voz
ficar, en ·xeral~ por debaixo da sua
tesitura real. Eterno dilema: até
que ponto unha unha gravación de
cantautora pode sr desvirtuado por
mor dos arranxos e a produción ar-=
·tística. A disquisición resólvese favorabelmen te neste disco cunha ·
canción, sen dúbida a máis atraípte
de todas, na que as cualidades vocais da intérprete amósanse pletóricas de faculdades: "Aquela nuvem", con texto do portugués Eugénio de Andrade; a única compañia ao teclado nada menos que · de
Júlio Pereira abori.da para que o ou- ·

X.M. ESTÉVEZ

A ollada
da emoción .
no cotián

senón desde a sinceridade, desde
a busca do esenciar," do contraditório que se esconde nunha realidade aparentemente uniforme,
sen fisuras.
Esta intensidade expresiva vese
enriqueci~a por eses pontos, ás
veces de hrismo, ás veces de ironia que percorreu moitas das suas
fotografías.
Como el mesmo di: "Ante todo
prefiro o tema humanQ e todo o
que con el se relaciona, é onde
atopo unha verdadeira utilidade da
fotografia, onde cumpre un fin ...
Creo precisa a composición e a
técnica como un meio para facer
chegar con máis intensidade a nosa
mensaxe ao espectador, pero non
como un fin, unha fQto na que todo
o seu valor se apoie nunha composición perfeita ou nunha técnica inmellorábel para min non é máis
que ·unha demostración de habilidade técnica, non artística". Toda
unha declaración de princípios que
a intensa obra desde fotógrafo non
fai máis que corroborrar.
•
BELÉN G. SUÁREZ

Ricardo Terré,
,fotógrafo
Nesta mostra organizada polo Centro de Estudos Fotográficos que
podemos ver na Casa das Artes e
das Ciéncias de Vigo recóllese unha ampla selección ·cteste fotógrafo
desde os. anos cincuenta até hoxe
mesmo.
Jerré, fotografo catalán afincado
na Galiza desde 1959 formou parte ,
dese grupo de fotógrafos agrupados- en torno ao colectivo AFAL,
que nos anos cincuenta renovou a
fotografía de tipo pictorialista en
boga na época no Estado español
por un conceición máis moderna,
menos preocupada pola composición e máis por captar un intre da
realidade.
Se ben as suas fotografías son testemuño da realidade captada dun
xeito directo non por iso- debemos
considerar a obra de Terré como
fotoxornalismo~ A sua fotografía
vai moito máis aló, destila unha
forza emotiva á que dificilmente
pode escapar o espectador.
Nos temas ,recorrentes na sua
obra ao longo do tempo como a
morte, o antroido, a procesión, os
nenos, busca ese detalle expresivo, diferenciado, que capta cunha
contida complicidade, nunca desde un ponto de vista .efectivista;

Cinzas do
último cine
espa~ol
Nestes dias de fin da temporada invernal -no verán ainda menos -xente vai ás salas .de cine- chegan as
titas da série B -por non chamarlles da série X ou Z- americanas e
catro ou cinco españolas estreadas
coa caridade da obrigación que teñen as salas de proxectar produtos
e,s pañois de cando en cando. Son
fitas que durarán o que a_promesa
das 600.000 vivendas despois das
eleicións; moitas delas sofrerán un
esquecimento case súpeto atá que
unha noifo, ás duas ou ás tres da
mañá, sexan proxectadas na televisión antes da morte definitiva das
películas "malditas". Claro que hai
· máis de cen películas realizadas
nestes últjmos anos que nen sequer
tiveron tal priviléxio: ninguen coñece a sua existéncia.
De entre elas a máis esperadas eta
O soño de Tánxer, de Ricardo
Franco, fita realizada hai máis de
cinco anos e que atá agora estivo
secuestrada polo seu -produtor. Pe-

lícula moi ambiciosa, herdeira
doutra do director, Os restos do
naufráxio, que sofren moitos cámbios e penalidades sobre o proxecto orixinal, que era facer unha fi.ta
moi comercial que poderla atraer a
atención do público. História de
aventuras e de amor fou no marco
exótico de Tánxer --0s ecos e as referéncias a Casablanca son moi
fortes- , coa parella Fabio TestiMaribel Verdú como protagonista,
a debilidade do guión e a falta de
clarificación do seu director entre
facer unha fita-espectáculo ou outra roáis persoal acaba coas boas
intencións do proxecto. Queda o
bon nível xeral da fotografia e do
lado técnico da película.
Case un ano despois da sua rodaxe
e, pola desconfianza dos exibidores, estreouse O inverno en Lisboa,
adaptación da novela de éxito de
. Muñoz Molina dirixida por un home que fixo unha boa incursión no
cine policíaco español con O arreg ro. protagonizada por Eusebio
Poncela, hai alguns anos. Da fita o
mellor é a música e a presenza de
Dizzie Gillespie; todo o resto: o
guión moi embrul1ado, -case imposíbel de seguir-, a frialdade dos
actores franceses que fan a parella
protagonista converten a película
nun inverno moscovita, onde a paixón non existe.
Dalí de Antoni Rivas é un "biopic"
sobre o controvertido artista feito
con pouco di.tieiro e cunba obse• sión de querer contalo todo - a biografia como lista interminábel de
feitos, como pasaba no caso de
García Larca, a série da televisión
dirixida por Juan Antonio Bardem- sen ter en canta as próprias
neces~dades do guión.

A mellor fita española do ano foi,
xunto a Amantes de Vicente Aranda, un documental sobre un lugar
de Irlanda, talado en inglés, chamado lnnisfree. O director, José
Luis Guerín, fixo unha película interesante e maldita -segue agardandÓ a sua estrea- Os motivos de
Berta. lnnisfree non é só un documental sobre as ·xentes de Irlanda,
porque nesa paisaxe John Ford fi-·
xo hai cuarenta anos O home tranquilo coa parella Maureen O'Hara
e John Wayne. A v-ida da aldea
cambiou coa rodaxe e a película de
Guerín.é unha refexión sobre o poder do cine para cambiar a vida e
os recordos dunha comunidade.
Xunto a estas películas hai outras
moitás, Sábe o señor ministro?, O
amor si ten cura, filias tardías de
tantos anos .de comédia franquista. .
A sua existéncia é un enigma sen
~sposta lóxica.
•
CARLOS AMARO
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D-e nde Euskadi con amor
Crónica na emigración
dunha cotoa de caraveis bermellos,
gamidos da _banceira albazur, xuntp á placa adicada a..Casielao na
rua do seu nome, no bairro de
Trintxerper (Pasaxes-Gipuzkoa)
onde o fato cultural Daniel Castelao ceiba a cotio sementeira.

• XOSE ESTÉVEZ

O vagariño asoballo dos anos no
corpo, na alma e nos miolos enxerga, ás veces, unha magoante perda da capacidade de asombro. Empo..._ riso, alguns f~itos recentes amosáronrne que este galego-euskadiano
ainda posue, por sorte, un anaco do
seu corazón disposto ao agasallo
redentor e liberador do emocionado abraio.
Do 17 ao 20 de Maio, co gallo da
celebración do Dia das Letras Galegas nos ridentes currunchos da
xeografia eúscara onde espallan
deveceres e leceres os galegos
emigrantes, asistin a á ledícia acariñante dos actos da efeméride. Batex.eraon reloucadamente na corda
máis cordial do corazón os recitais
poéticos de Nóvoneyra enfeitizados pola sua reciedume courelá, a
sua moma quentura fogareña, o
seu limpo sentimento, a sua forza
interior e o -seu embebedente meigallo para a soñación e comunicación. Ás veces as fiestras da faciana engradábanse co orballo bagoento da emoción.
Certamente, os recitais ficaron como ref!!oente lembranza na longa
noite dos adeuses da emigración,
como diría o inesquecibel poeta
chairego Díaz Castro.
Mais dous actos indelébeis chantaron un fito acorante no sens~íbel
touticelo do fonda} da ialma. O
primeiro consistiu no acomodo

de Estonia a Ucrania e Armenia
do Kurdistán a Somalia i o Sabara,
Tódolos pobos volven
volven os pobos." ·
Desiguais loitas só as sosteñen
grandes certezas. Galicia i Euskadi
afirmando e afirmándonos hoxe
coa palabra de esta ofrenda de rosas i aseguranza dunha ininterrumpida prirnavea que é posible porque
estamos seguros de elo. Gora Euskadi. Viga Galicia ceibe e as súas
linguas e tódalas linguas de tódolos
pobos que só nelas se dicen".

Outro acontecimento, merecente
de lixar o virxinal albor destas coartelas, realizouse en Éarkaldo,
nun ambiente máis íntimo e quedo.
Unhas roas, quizá coidadas por
mans galegas de Masustegui, enfeitizaron a insígnia ouro-moura de
D. Ramón Cabanillas, inserida, na
casa onde viveu vários anos na
compaña da sua filla, por obra e
grácia da Asociación Rosalia de
Castro e do seu componente Raul
que a construiu.

En Barakaldo, diante de D. Ramón,
o ritual liberador da Íingua foi o
adax.e do parrafeo novoneyrano.

Diante da placa de Castelao, Novoneyra agasallaríanos con esta pregaria, verdadeira letania dos povos
que anceian a liberdade:
"lrmao Daniel:
A Galicia de Euskadi e a Galicia
de Galicia Mandan estas miñas
· maos pra que no Dia das letras galegas che acheguen estas froles ....
que che digan: Que Galicia inda sigue viva. A Nosa Patria-Lingua sigue sendo a Patria dos galegos pola que ti e tódolos galefos foron
seguides vivos agardando polos
que tamén un día só nos chamaremos Galiciá Xéneración tras xeneración, ininterrumpidamente, como
dixo Alvaro Cunqueiro agardando
polas rosas que veñen ata mü pri-

-u·xlo Novoneyra

. maveiras mais. E desexamos que
tódolos pobos, como este nobre
pobo de Euskadi que te honrou con
esta praca, que tódolos pobos teñan
a súa vida ia súa lingua-seguras,
non ameazadas, e veña unha era de
paz e concordia, libertade e x.usticia que semella posible· porque é
_ posible.

''Tódolos pobos volven
volven os pobos
Dendesde Irlanda,
Dendesde Galicia i Euskadi
de Cataluña e Córcega
de Eslovenia e Croacia -

"Don Ramón Cabanillas: Neste dia
19 de maio, eri que fai 24 anos do
pasamento de María Mariño Carou e· que eu chamo día dos poetas
mortos, traguémosche esta ofrenda. Mellor <lito: que eu a erga a on-,
da ti, onde ti estás agora xa s·alvado
no nomea de Galicia e no seo da
Lingua, da Patria-Lingua para
sempre.
Por eso ternos que conservar, que
gardar, que soster a nosa Lingua,
para salvarvos a vós os que xa só
nela estades con tódalas xeneracións pasadas vivas, . vivos nela e
na que nós tamén un día teremos
inmortalidade, s·e a Lingua Galega
sigue sosténdose como pedía Cunqueirn mil primaveras e máis . .
Non ternos outra comunión que a

_ de falarvos, que a de falar nela pra
que todos revivades como erades.
Cos vosos xestos, co voso xeito e
mirada, acento e voz coñecidos,
sin que nada se perda, coma se volvesen os mesmos corpos e alento
que tuvestes.
Por e~o a Lingua propia é tan sagrada pra un pobo, pois unha lingua non só vale pra entendernos e
comunicarnos, senón pra gardar todo o que ese pobo foi e tódolos
seus que se foron e que só nefa están vivos.
E por eso che talamos no dia dos
poetas mortos. Tódolos galegos do
pasado ñxeron a nosa Lingua. e neso todos foron como poetas do Común, do que queda e sempre será
Lingua de Galicia, Iíosa Forma. Só
o ~omún nos garda pra prevalecer,
senón pra que valia de imaxen da
igualdade dos homes que pola
mesma lingua, pala mesma palabra nos decimos e medimos e cá~
hemos.
Amigo Cabanillas, só decirche unha nova a ti que tamén .os coñeciches: Sigue habendo caciques como sempre ou máis que nunca,
simpres traficantes do poder."
Despois de tais verbas agallópanos
o siléncio na gorxa. Désde Euskadi
con amor, o voo dunba anduriña
pasaxeira envólvenos coa nostálxia
pudorosa do ar fisterral.
+
Xosé Estévez é profesor da Universidade· de .
Deusto

Extras ANOSA TERBA
,.

.

O fondo editorial de Promocións Culturais Galegas ó venda e·n:
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A CORUÑA
Librarla Coucelro
Praza do Libro

Librarla Colón
Rua Real, 24

Librarla Lume
Rua Femando Macias, 3

Librarla Ayuntamiento

NOIA

CANGAS

ARCADE-SOUTOMAIOR

Librarla Sementelra

Librarla Maraxe

Libraria Míguez

Rua Mazacáñamos, 15

Avda. Méntlez Núñez, 45

Avda. Xosé Solla, 115

Librarla Blanco

Librarla Vilafer

Rua Suárez Oviedo, 11

Rua Real, 13

Librarla Pro-Escota

CORCUBIÓN
Librarla Nerlos
Praza Xosé Carreira, 29

Rua Baiona, 15

CARNOTA

Librarla Terra

A beira Casa do Concello

Librarla Vázquez

Rua Concepción Arenal, 142

Librarla Alborada
Rua Concepción Arenal, 112 ·

Praza do Conservatorio , 2

Librarla Logos
Ronda de Outeiro, 248

Librarla Arco
Rua do Arco , 5

Llbraria Xlada
Avd . de Fisterra, 76-78

SANilAGO
Librarla Coucelro
Rua República de El Salvador,9

Librarla Abraxas
Rua Montero Rios, 50

Galerla Sargadelos
Rua Nova, 16

Librarla Pedreira
Rua Home Santo, 55

Librarla San Pedro
Rua San Pedro, 61

Librarla Aerno
Rua República de El Salvador, 33

Librarla Carballal
Rua do Vilar, 68

Librarla Follas Novas
Rua Montero Rios, 37

CEE
Librarla Trazos
Rua da Pena, 12

••••••••••••••

AGUARDA

... .......... .

RIBADAVIA
Librarla Teima

,

Rua Carballiño, 56

LUGO

AllARIZ

Librarla Aguirre

Librarla Amodilio

R a Bispo ,Aguirre , 8

Rua Emilia Pardo Bazán, 18

Librarla Blblos

Galerla Sargadelos

CARBAU.IÑO

Libraria Alonso

Rua Doutor Fleming, 1. Baixo

OURENSE
Libraría Correos

Librarla La Región

Rua Resalía Castro, 1

Praza do Campo, 2

VIVEIRO

Rua Concepción Arenal, 16

Rua Calvo Sotelo, 15

Libraría Epi

Librarla Cervantes

Llbraria Stylo

flua Mosquera, 29

Librarla Porta da Vila

Rua Vicente Risco, 3

Rua Capitán Eloy

CELANOVA

Avda. Courdes, 38

Libraría Abella
Praza Maior, 1O

RIBADEO

Libraría Tanco

PORRIÑO

Librarla Mlchelena

Rua Ramón González, 3

Libraría Cao

MARIN

Rua Padre Sarmiento, 12

Librarla Breogén

Libraría Seoane

Rua Calvo Sotelo, 29

VIGO

••••••••••••••

Ubraria Ga1aica
Avd!a. O!Jrense , 11

Praza Maior, 11

Rua Habana, 20

Librarla Paz

Rua Garcia Camba, 6

Rua Cervantes, 5

XINZO DA LlMIA

Librarla Res V'ee

Librarte Atlántica

PONTEVEDRA
Rua Michelena, 22

Librarla Limiar

MOAÑA
Libraría Maya

Praza Pontevedra, 2
Riego de Agua, 16

VIIAGARCIA DE AROUSA

Librarla Desea
Avda. Ourense, 10

Rua José Antonio, 20

Llbraria Ronsel
Rua Paz, 19

Libraría Platero
Rua Bedoia, 22

libraría Malleira
Rua Bedoia, 36

Libraría A Nova
Rua Padre Feixoo, 17

Librarla Vivín

VERIN

Rua San Roque, 7

'

Librarla Das Airas
Praza García Barbón

VILALBA_
Libraría Garcia Hermida

O BARCO DE VAIDEORRAS

Rua Calvo Sotelo, 5

Librarla ~urci'90
Rua Marcelino Suá~ez, 28

Librarla Bertrand
Rua Príncipe, 23

Librarla Ir Indo

1

• • • • • •• • • • • • • •

Rua Principe, 22 (Galerías, 2
Piso)

MADRID

Libraría Babel

Sargadelos

Rua Venezuela, 45

Zurbano, 46

•

Librarla Cültural
Rua de Don Sosco, 46

FERROL
Librarla Llmiar
Rua Venezuela, 33

Libraría Helios
Rua Real, 55

· Librarla Capitán Truen9 ·
Rua Marqués de Valladares
(Galerías)

Librarla Auria'

••••••••••••••

Rua Torrecedeira, 102

BARCELONA

MUROS

Librarla Sirlus

Librarla Prlm

Travesía de Yigo, 17

RuaAncha, 9

Librarla Merlin

·Librarla Galardo

Rua lllas Canarias, 3

A Xesta

Librarla Libro's

Librarla Klno

Rua San Salvador, 2

Esteixo

.. ..
........ .
1 1'

Sargadelos
Provenza, 274

·
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VIAXE POLOS RETÁBULOS DE SAN.MARTIÑO ·PINÁRIO NA PROCURA
DAS SUAS SALIENTÁBEIS ESCULTURAS
FRANCISCO SINGUL LORENZO

A Igrexa de San Martiño Pinário
sempre causou estupor polo espectacular conxunto de retábulos do
século XVIII que garda nas capelas
laterais e que de xeito teatral e luxoso amosa no cruceiro e na capela
maior. Trala restauración levada a
cabo nos meses de verán de 1990
co obxecto de presenta-lo conxunto
r~tabulístico como parte sobranceira da mostra "Galicia No Tempo",
os retábulos recuperaron a sua maxestuosidade orixinal que provoca
a admiración de cantos se acheguen á exposición composteián: as
"máquinas" barrocas que deseñou
Fernando de Casas adquire1,1 unhas
dimensións grandiosas que sirven
de marco excepcional para que os
máis grandes escultores galegos do
dezaoito enxoien coa súa sorte fornelas e peañas ..
O DINAMISMO DE SILVEIRA
Foi Benito Silveira artista galego
de formación compostelá, á beira
de Miguel de Romay, autor materialªº retábulo-iconostasio deseñado por Casas para separa-la Capela Maior de San Martiño Pinario
do resto da igrexa benedictina, e
proxección alén das fronteiras da
nos a terra. Traballou na Sevilla
Retábulo da Vlrxe .
cortesá de Filipe V e cos escultores
levantando o seu brazo arrn~do e
de La Granja, lugares prestixiosos
~A DOZURAEA
outro sosténdose tan só nos seus
que o afirmaron como unha persocuartos traseiros.
nalidade merecente de acometer os
ESPIRITUALIDADE
encargos escultóricos que dignifiCom·o contrarrsto a tan violentas
can a obra de Casas e Romay. A
REFINADA
figuras, Silveira esculpe unha refioportunidade non foi desaproveitaÉOENCANTO
nada imaxe de San Martiño en éxda e o artista de San Xulián de Catase, amosando unha espiritualidabaleiros (A Coruña) completará un
DAESTETICA
de doce e sublime, exemplo de
dos mais meditados programas
DOS TEMPOS FINAIS
santidade que adquire imha ingra- ·
, iconográficos da Arte Barroca Gavidez inusitada cando o sol do
lega; o despregue maior faise cara
DO BARROCO
atardecer pasa a través das fiestras
o pobo, pezas de tamaño superior
da cabeceira do templo e os raios
ó natural que teñen como finalidaQUETERAN
atravesan o retábulo de Casas; e os
de á exaltación c1o santo titular da
EN COMPOSTELA
ouros refulxen simulando a gloria
igrexa do mosteiro, San Martiño
do Ceo e o bispo de Tours rodéase
de Tours, representado de · dous
COMO
da solemnidade lumínica que de
xeitos: como bispo e como soldado
REPRESENTANTE A
xeito efímero -e polo tanto barro· escuestre. Sen embargo, a comunico-- está a rodealo con explendidade bieita gozará desde a sillería
XOSE GAMBINO
. dez, e.n verdade entendémo-la paide Mateo de Prado da figura de
xón barroca polas creacións plástiSan Xosé, devoción que· adquire
cas que están a conqueri-lo efecto
un impulso decisivo na España da
buscado cando a Natureza forma
Contrarreforma, da man das ordes
parte .da teatralidade do estilo. No
relixiosas. Un San Xosé paternal
retábulo maior de San Martiño Pique amorosamente coida do Neno
representado como abade mitrado,
nario asistimos á representación
que xoga inxenua e tenramente
moi expresivo e de magnífico mocon el. Os bieltos de Compostela
máis exemplificadora da unión
delado -,-como o resto da producdunha alm·a con Deus que podanon esquecen a figura do apóstolo
ción silveriana- que conta coas
mos atopar no Barroco galego, e
Santiago e a representación do fipolicromías ricas e os dourados
non contento con iso, Silveira aínllo do Zebedeo fíxoa Silveira
característicos do luxo artístico do
montando nun cabalo branco e de
da nos regala cun San Martiño
ecuestre colocado. a grande altura,
dezaoito; de tal xeito impresion.a
tonalidades douradas que brinca
n¡¡. fomela central, baixo o sol e a
rozando a dave da bóveda do preenriba dos mouros que simbolizan
cartela alusivos á s'úa figura ("así
bisterio, que é unha fermosa im¡to mal. e ós perigos que ten que
como o sol refulxe no ceo, de tal
xe da C.aridade do cabaleiro crisvencer o catolicismo postrentino.
xeito Bieito reluce na Casa de
tián, xa que ao racha-la súa capa
Formando triunfal parella está San
Deus"), portando báculo e libro da
·para darlle a metade a un pro be daMillán da Cogolla, tamén ecuestre,
Regra, que case npn damos creto á
lle ao pobo un exemplo de virtude
cabalgando enoxado e batendo' nos
compaña de tan egrexio persoaxe:
que t0do fiel debe loitar por coninimigos da Cristiandade cunha
San Prácido, San Mauro e San Anquerir para si. De tal xeito, San
firmeza arrebatada; as espadas do
selmo (gran teólogo), discípulos
· Noso Señor Santiago e de San MiMartiño esgaza un anaco de tea pe-de referencia, xnto con Santo Toro engade no retábulo a idea do
llán amosan a incondicional hostimás, San Agustín e San Francisco
amor desinteresado que non busca
lidade dos sant~s que loitan contra
de Asís como peregrino a Composos perigos do Maligno, o pobo • o propio ben, senón o do próximo.
tela, todas elas pezas de tamaño
Os anos cuarenta do s. XVIII dasentese protexido por tan celestiais
maior ó natural, maxestuosas e
cabaleiros que non deixan de peleranlle a Benito Silveira oportunidaportadoras dunhas calidades esculde para expresa-la súa grandísima
xar nas filas dos fillos de Cristo e
tóricas a nivel de teas (a casulla
capacidade artística tallando a
Silveira soubo darlles con valentía
boada e de sutís transparenciais de
a dinámica coraxg que non esquemaior parte do conxunto escultóriSan Anselmo xustifica unha visita
co despregado nos retábulos que
cen na loita, as pezas son do máis
a "Galicia No Tempo") e de rosCasas deseña para o cruceiro bieirepresentativo da plástica barroca
to. E precisamente é a exaltación - tros que non son doadas de con,polo, seu ímpetu dinámico, pola
querir máis que por un .artista -c.ode San Bieito e a súa Orde o que .
mestría con que representa. un insñecedor das posibilidades expresiollamos na "máquina" do transepto
tante efímero, punto cume do movas do material (madeira) e das ponorte. Un maxestuoso San Bieito
.vimento de santo e de. cabalo, un

,
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licromías ricas do seu tempo. Como colofón representouse nun relevo o intre da estirnulación do entendemento de San Bieito pola
Trindade cando, axoenllado, está a
escribir o libro da Regra. Témo-la
Orde Benedictina sendo directamente inspirada por Deus, os programas propagandísticos suxeridos
polos monxes de San Martiño teñen en Silveira a un sensibil creador que fará deles un conxunto de
fermosos poemas.
No transpeto sur témo-lo retábulo
da Virxe Inglesa, peza gótica na
que nada laborou a gubia de Silveira, traballo dabondo tiña coas pezas labras para representa-los outros membros da Sagrada Familia.
Nas fomelas laterais volvemos atopar a dozura e a sensibilidade propias das esceas íntimas de San Xoaq uín con María, Santa Ana coa
Virxe Nena, San Xosé con Xesús
(peza máis fina .que a que protagoniza o retábulo maior visto desde a
sillería) e un magnifico San Xoán
Bautista ascético, en diálogo místico co Cordeiro. A exaltación mariana non remata e contínua no
corpo superior do retábulo: a Imposición da casulla a San Idelfonso, a Coroación da Virxe pola Trindade e o Arcanxo do Anuncio son
pezas de relevancia para entender
unha mensaxe iconográfica de celebración mariana que o pobo e a
Comunidade tentaban fose unha
homenaxe compostelá á N ai de
Deus. Benito Silveira foi o autorizado artista encargado de materia.lizar felizmente un plan de tanta
solemnidade e conveniencia.
JOSÉ GAMBINO OU A
SENSIBil..IDADE ROCOCÓ
A dozura e a espiritualidade refinada é o encanto da estétíca dos tempos finais do barroco que terán en
Compostela como representante a
un escultor que sabe traballa-la pe. dra e a madeira, un home coñecedor da arte italiana polos gravados

que o seu pai trouxera da península
veciña e pola súa formación no
obradoiro portugués de Almeida,
escultor formado en Roma. Este
artista plasmará no retábulo maior
de San Martiño o seu gosto potas
actitudes doces, a aristocracia espiritual e a exquisitez de labra e policromía. Oeste xeito traballa nas
pezas de San Andrés e San Xoán
Evanxelista, acomodados enriba
dos arcos das portas que pecharán
a cabeceira onde se desenvolve a
sillería bieita. José Gambino situará un relevo da Inmaculada coroando a obra de Mateo de Prado, un
relevo elegante da Virxe pisando a
serpe que amosa unha fermosa sinuosidade no seu ccrrpo, unha delicada mobilidade que nos fala dun
nerviosismo sutilfsimo na axitación das teas e na lixeira inquietude dos anxiños que están a acompañala. Gambino traballará nos
anos sesenta do S. XVID introducindo a decoración rococó da rocalla no retábulo-iconóstasio de
Femando de Casas e a inestabilidade, os canons alongados e espirituais; e de tal xeito a intensidade
interna que San Andrés e o Evanxelista San Xoán amosan como
atributos estéticos da sensibilidade
fráxil e lixeira do rococó. Os ouros
refulxentes fan referencia á riqueza
do sentir do estilo e o refinado dinamismo xa non ten nada que ver
coa forza de Silveira; Gambino retoma a tradición barroca dos artistas que traballaron en Compostela
pero dándolle un sentir roáis amable e delicado.
O CÁMBIO DOS TEMPOS:
XOSÉ FERREIRO COMO
REPRESENTANTE DO PASO
CARA O NEOCLÁSICO
As capelas laterais da igrexa comezan a acoller as obras do xenial
noiés a partir de finais dos anos setenta do s. XVIII e rematarán de
facelo a mediados da década dos
oitenta. Será unha triloxfa de retábulos con claras etructuras arquitectónicas nepclásicas a que albergue os conxuntos e as composicións escultóricas de Ferreiro. A
súa magna obra acometeuna en
1779, cando o Tránsito de Santa
Escolástica foi unha realidade. Inspirada en modelos de Bemini (a
Santa Teresa da Capela Comaro,
en Santa María da Victoria, en Roma) e posuíndo un elemento expresivo eminentemente barroco (o
transparente, recuperado despois
da restauración levada a cabo por
"Galiciano Tempo") que sirve para crear un espacio teatral e místico, a Santa Escolástica e o anxo
que está a atendela no seu trance
configuran un esquema compositivo alonxado das diagonais barrocas e dos dinámicos e brandos pa·nos da devandita estética; a composición é pechada, os pregues das
teas da santa son miúdos e pódese
entrever a anatomía, a policromía
abandona os ouros para adoptar
unhas cores naturistas · e austeras,
o rostro amosa serenidade e idealización (o rostro da sua dona Fermina .vaille servir de modelo, só terá que idealizalo para conquerir o
aire de divinídade serea que precisan as santas que talle). Ferreiro
volverá darlle uso ao seu espírito
un pouco máis cara a estética pre(Pasa á páxina seguinte)
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CONVOCATORIAS
Sede Central
Terceira entrega deste volume
de relatos que periodicamente
e"ntrega o Clube Cultural '
Adiante da CXTG. Desta volta
criacións de Alfonso ALvarez
Cáccamo, Mikel Antza, V ázqtie
Montalbán, Celia Durán, Camilo Gonsar, M11 Antonia Oliver,
Antonio R. 'Baixeras e José M.
Mendes. Xosé M. Crego introduce o volume nun prólogo no
que explica o senso da edición
anual de Sede Central, escolmada nos momentos cumes da
Guerra do Golfo, "quizais ainda
esta fase deséendente non teña

Concurso de carteis

te ñ amos que pasar momentos máis
difíceis, pero xa logo teremos
que aumir a responsabilidade de
levar á Humanidade a un estadio de Paz e Progreso para todos. É nesta tarefa que se inscribe esta edición, expresión de
am~stade e solidariedade, máis
alá das fronteiras e dos intereses
particulares.
+

ACTOS
Safaris fotográficos
Proxección de diapositivas realizadas nos safaris fotográficos
organizados pota AC Alexandre
Bóveda. Será o 5 de Xullo ás 20
horas na Córuña. Na rua Eladio
Rodríguez, 15. A entrada é gratuita e libre.

Cine
baixo as estrelas
Ciclo de cine ao ar libre en Mari n. Na Praza da Veiguiña ás
23,30 horas. Cada ·persoa debe
levar a sua cadeira. O programa
é como segue:
3 de Xullo. "Cortocircuito"
16 de Xullo. "Desmadre á
americana".
17 de Xullo. "O gran dictador"

(Ven da páxlna anterior)

cedente cando dispoña os brazos da santa en diagonal, esquema compositivo barroco por
exelencia; quizais pensou que
era o máis apropiado para unha
santa que goza cunha ascensión
triunfal ó Ceo, levada polos anxos cara a Gloria onde agardan
Cristo, María e San Xoán Evanxelista, unha "desse" composta
egundo unha triangulación de
innegable gosto clasicista.
A trioloxía remata en 1784,
data da Santa Xertrudis e do
Cristo da Paciencia, unha peza
que é unha das xoias máis destacables da plástica galega de
tódolos tempos. Xesús está repre entado no intre cume da
Paixón, Ferreiro elixe unha anatomía formo a, perfecta -trátae dunha e tatua de tamaño real- , na que e poden ollar o
mú culo ben marcado , a costelas, as parte brandas do abdo-

(ven da páxlna 15)

A declaración de independéncia formal en Eslovénia e Croácia, a "guerra dos tres dias"
conducida en Eslovénia na última semana de Xuño, e a conxelación das declaracións de
soberanía das duas repúblicas
do Norte durante tres meses,
coa mediación 'da CEE, poñen
de manifesto o esgotarnento do
sistema de reparto consensuado
do poder no aparato do estado.
As tentacións hexemonistas
de Sérbia levan a un ponto sen
retomo á República federal:
Unha Gran Sérbia significaría o estalido da Bósnia-Ercego-

24 de Xullo. 'A gu~rra das
galaxias"

II Escola de Verán
Celebrarase desde o día 8 ·de Xullo até fin de mes organizadas polo Ateneo Santa Cecilia de Mario
co apoio de Política Lingüística e
a Consellaria de Educación. Haberá tres áreas. Do día 8 ao 12
Semana da Natureza dirixida a
rapaces desde os 10 anos. Do 15
ao 19 Semana de Plástica dirixida a escolares desde os 6 anos,
con talleres de coiro, papel, nós
mariñeiros e outro de "facer de
todo". Do 22 ao 26 de Xullo se:
mana dos Xogos: populares, comunitários, de praia. O prazo da
matrícula para os sócios é do.24
ao 30 deste mes e a inscripción é
de 500 pesetas, salvo a viaxe á
wna de Tui-A Garda.
+

me, e sobre todo a Divinidade
de Cristo, representado non como un axustizado que colga como peso mono da cruz, non como os Crucificados barrocos
que amosan unha intensidade
dramática que firen os sentidos
da nosa estética actual, non ·
existe a dor, non estamos a ollar
un patetismo teatral é fácil, non
é un corpo chego de chagas
abertas que o Ferreiro presenta
en San Martiño Pinario; Cristo
é Deus, unido á cruz por vontade propia, asumindo o seu papel
de Redentor, morrendo xenerosarnente por toda a hurnanidade
e sen deixar de asistirnos coa
sua erenidade, dando o exemplo dunha morte que ten como
finalidade damos a Vida Eterna.
O episodio deixa de ser tráxico
para volver ser a materialización do Amor de Cristo levado
ata as derradeiras con ecuencias
que foi, en definitiva, o que aca•
eceu no Monte Calvario.

vina (un tércio de sérbios, un
tércio de croatas e un tércio de
musulmáns bósnios), o da Croácia (12 % de sérbios), a asimilación do Montenegro e polo menos unha parte da Macedónia. O
croatas dálmatas de Kraxina rexei tarian a unión coa S~rbia,
Croácia reivindicaria unha parte
(ou máis, ver máis arriba o resultado territorial da tóxica
"gran croata") da Bósnia-Ercegovina e mesmo da Sérbia. Os
albaneses de Kosovo e Macedónia virarían para a viciña Albánia. A guerra civil xeralizaríase,
atizada pola intervención do
exército federal en todas as
frentes...
•
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A Comisión de Festas e a Delegación de Cultura do Concello
de Noia, co ánimo de axudar á
difusión das festás da vila e
alentar a diversificación artística do~ povos, convoca o "Primeiro Concurso Aberto de Carteis" para anunciar as festas de
San Bartolomeu, de acordo coas
seguintes Bases:
-Poderán-se apresentar a
este Concurso todos os artistas
naturais ou residentes na Galiza
sen límite de idade.
-O Tema xirará en tomo á
Festa ou á promoción Turística
do concello e valorarán-se positivamente as referéncias que directa ou indirectamente se fagan
da Vila de Noia (paisaxe, costumes, arquitectura, etc ... .).
-A Técnica é libre, poden. do-se empregar tantas tintas como se desexe, mesmo a toda
cor.
-As Medidas dos carteis
non poderán ser superiores a 70
cm., nen inferiores a 40 cm., en
nengunha das suas dimensións.
-En todos os traballos figurará, obrigatoriamente o lema
"Noia. Festas de San Bartolomeu do 23 ao 27 de Agosto.
Concello de Noia. 1991".
-Estabelece-se un único
prémio de 40.000 pta. , ainda
que o Xurado que o ditamine
poderá conceder un máximo de
dous accesits, ou declará-lo deserto, se asi o considera.
-O prazo de apresentación
de orixinais será do 2 ao 16 de
Xullo e. deberán-se remitir montados sobre soporto ríxido (madeira, cartón, etc ...) ao Concello
de Noia, Delegación de Cultura.
Alameda s/n 15200 Noia (A
Coruña).
.
-Nos carteis non figurará _

nengun dado que identifique ao
autor/a do mesmo: este recoñe. cerá-se· mediante Lema que figurará asimesmo no exterior
dun sobre que conterá todas as
indicacións necesárias (nome,
enderezo, teléfono e idade), e
que, deberá necesariamente
acompañá-lo na sua apresentación.
- Gos carteis apresentados
montará-se unha exposición, e
ao seu remate as obras poderán
.ser retiradas polos seus autores
ou persoa <lebidamente autorizada nun prazo máximo de dous
meses, agas as que resultasen
premiadas, que pasarán a ser
propriedade do Concello, podendo dispoñer este delas a todos os efeitos.
-O xurado, que oportunamente será dado a coñecer estará composto por persoas de recoñecida solvéncia no eido gráfico-plástico e dous representantes do Concello e da Comí- ·
sión de Festas. Ó seu fallo será
dado a coñecer particularmente
aos gañadores e feíto público
polos meios habituais de prensa,
na mesma semana en que remata o prazo de _apresentación.
-A participación neste Concurso supón a plena aceitación
das presentes Bases.

ANUNCIOS DE BALDE
Casa de repouso, finca biodinámica. Traballo no campo.
Xexuns.
Médico.
2.500
ptas/dia' P. Frembgen. A Levada-AJveos (Crecente), Pontevedra.
Véndese hobie cat 17 SE
Wings + Remolque de estrada
con caixa de viaxe multi-uso,
con arnés. 900.000 pesetas . .Impecábel. (988) 24 17 07
Vendo frigorífico. 20.000 pesetas. (981) 15 34 92.
Redactamos e pasamos a máquina cartas comerciais, circulares, reclamacións estilo americano. António Pérez. Vigo, 29
3048.
Vendo libros portugueses por
correo, libre de gastos, pedir catálogo a Alem Ocobrix; r/Pombal s/n. 36216 llla de Arousa
(Pontevedra).
Véndese chalet tres plantas, subida ao Castro (Vigo). Gran luxo, sup.erfície 1500 metros cadrados. Tfno. (986) 42 44 81.
Se desejares os romances "Luzia, ou o canto das sereias" e
"Seguindo o caminho do vento" de Moncho de Fidalgo pode-los pedir por correio a distribuidora Alem-Ocobrix S.L. O
Pombal. 36626-Ilha de Arousa
(Pontevedra).
Vendo selos, unha sérié de 2 pe

I Premio
de Narrativa
Alvaro Cunqueiro
Bases:
Como bomenaxe á figura do
ilustre escri.tor Álvaro Cunqueiro Mora, e co propósito de fomentar a criación literária en
língua galega e asemade contribuir á sua divulgación,,. os Concellos das cidades de Vigo e
Mondoñedo acordan instituir,

¡--------,
VENDO CAMISA A
PREZO
DE RISA

Para comprar, vender,
cambiar•.., diríxete a:
ANUNCIOS DE BALDE
TELF. (986) 43 38 86
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1

1
1
1

1
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setas da Expo Mundial da Pesca
1973. Novos. A 500 pesetas.
Chamar (986) 41 53 35.
O Centro de Recursos para Estudiantes Mancomun, organismo dependente da Universidade
de Santiago de Compostela e
xestionado polos Comités Abertos de Faculdade pretende criar
un arquivo no que se acolla toda
a documentación posibel sobre
o movimento estudantil galego nos últimos cincuen~ anos.
Por esta razón estamos interesados en contactar con aquelas
persoas que leñan fotos, panfletos, boletins, octavillas ... editados durante este periodo na
Universidade ou no Ensino Médio, co obxecto de fotocopialos
e catalogalos dentro da sección
de Documentación do Centro.
Para contactar ou para máis información 'podedes dirixirvos a:
Centro de Recursos para· Estudantes Mancomun. Pa\illón de
Servícios Estudantis. Campus
Universitário . Santiago. Tfno
(981) 56 31 00 Ext. 2222.
+

con caráctr bienal, o "I Prémio
de narrativa Álvaro Cunqueiro",
que se rexerá nesta sua primeira
edición conforme as seguintes
bases:
1.-Poderán concorrer todos
os autores que asi o desexen, independentemente de cal sexa a
sua nacionalidade, sempre q'ue
presenten as suas obras escritas
en língua galega.
2.- O premio, único e indivísibel, contará cunha dotación
económica de dous millóns de
pesetas. Nesta primeira edición
non poderá ser declarado deserto.
3.-As obras deberán adscriberse ó xénero narrativo e
poderán ser, indistintamente,
novelas ou libros 4¡ relatos óu
de contos. Cada autor poderá
presentar tantos· traballos como
desexe.
4. - O autor gozará de absoluta liberdade así no tema como
na extensión dos ttaballos.
5.- As obras, orixinais e ri·
gorosamente inéditas, serán ·presentadas polo próprio auror, que
polo feito de concorrer á convocatória garante que a obra enviada non se acha pendente de
resolución dalgun outro certame
literário.
6.- Os orixinais presentaranse mecanografados a dobre
espazo e por unha só cara. en
follas tamaño fólio ou similar.
De cada obra enviaranse sete
_cópias.
.
7 . - Os traballos cun lema
ou pseudónimo que deberá figurar, co título, na primeira páxina de cada exemplar. Nun sobre adxunto farase constar o nome e apelidos do autor, enderezo e número de teléfono, dados
que serán autentificados coa sinatuta do autor.
No exterior deste sobre, que

se presentará pechado, figurarán
de novo o título da obra e máis
o lema ou pseudónimó.
8.- Para a presente edición,
o envio farase por correo certifi- _
cado, sen remite, á Secretaria do
Excmo. Concello de Mondoñedo (L~go). lndicarase no exterior do sobre que o traballo opta
ao '1 Prérnio de Narrativá Álvaro Cunqueiro":
9. - O prazo de admisión de
orixinais rematará o día 3 de
Agosto de 1991, se ben serán
admitidos os traballos que se leñan presentado nas oficinas de
Correos até esa data.
· 1O. O Xurado estará composto por cinco membros con voto,
todos eles de recoñecido prestíxio no ámbito literário. Actuarán como Secretario e Vicesecretário dous membros máis en
representación dos Concellos
convocantes, ambos os dous
con voz pero sen voto. A composición do xurado darase a coñecer con antelación á data do
fallo.
11.- O fallo do xurado será
inapelábel e farase público en
Mondoñedo na terceira semana
de Outubro. A entrega do prémio terá lugar en Vigo arredor
do 22 de Decembro, coincidindo coa data de nacimento de
Álvaro Cunqueiro.
12.- Os Concellos convocantes xestiorlarán a publicación
da obra, que na sua primeira
edición se fará respeitando a
normativa lingüística ·vixente.
13.- Os traballos que non
resulten premiados devolveranse aos autorres que asi o soliciten. Pasados dous meses da data
do fallo, destruiranse aqueles
que non foren requeridos.
14.- A participación neste
prémio comporta a plena aceitación das bases polos autores. •

EXPOSICIONS
Francisco Prieto
Pinturas e esculturas até o 10 de
Xullo na Sala de Arte de Caixavigo (Policarpo Sanz 24).

Joan Miró
Exposición de 35 óleos, 18 debuxos e 6 gravados. Son 59 cadros valorados en roáis de 3.000
millóns de pesetas
correspondentes aos últimos periodos criativos do pintor barcelonés. A mostra abrirase ao público o 18 de Xullo en A Coruña, para clausurarse no mes de
Gutubro en Vigo. A exposición
orixínase nun convénio da entidade crediticia coa fundación
"Pilar i Joan Miró".

·Museo do Prado
O Ateneo Santa Cecilia de Mario organizou unha exposición
·sobre o Museu do Prado, en colaboración co departamehto didáctico do próprio museu. A exposición, que leva por título,
"Invitación ao Museu do Prado", consta de 40 cadros: 11 do
renacimento, 12 do barroco e
pinturas do século XVIII, XIX e
XX. Os interesados poden presenciar a mostra os dias laborais
de 18 a 21 horas e os festivos de
12 a 14 horas. Os sábados permanecerá pechado.

Ricardo Terré
Inaugurando unha nova· xeira na
Casa das Artes e da História de
Vigo, o Centro de Estudos Fotográficos enceta unha etapa de
exposi¿ións de maior dimensión, con programación triO\eS-

tral. Esta etapa comeza cunha
exposición monográfica dedicada a Ricardo Terré, de quen xa
se fueron mostras parciais nas
duas primeiras Fotobienais.
Aberta desde o 6 de Xuño ao 6
de Xullo.

·"
1

Jorge Castillo
Augafortes e litografías da colección de Manfred Schwrarz.
Aberta até o 20 de Xullo na
Galria trinta Manolo Allué de
Santiago.

Mostra
de Deseñadores
Gráficos
A Conselleria de Cultura ven de
convocar unha· mostra de deseñadores sen carácter competitivo. Cada participante poderá enviar tres obras como máximo e
deberán ser orixinais ou impresas. Haberá unha selección préviá á exposición intentando recoller o maior número de participantes. A temática é libre. Os
interesados deberán enviar os
traballos á Delegación Provincial de Cultura e Xuventude de
A Coruña (Rua Durán Loriga,
9-1º) entre o 1 de Xuño ·e o 15
de Setembro.

Suite Vollard
de Picas-so
Coa colaboración do concello
de Ourense e organizado polo
ICO, mostra no Museu Municipal de Ourense (Rua Lepanto

CONSELLERIA DE CULTURA EXUVENTUDE
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'l'RES EN RAIA

O cantante panameño actua o 24 de Xullo en Compostela

·Rubén Blades
na terra dos seus antepasados
XAN CARBALLA

é xira pala Estado español duranta
. todo este mes de Xullo o próximo ·
dia 24 actuará en Santiago o panameño Rubén Blades, un dos máis importantes renovadores da salsa e representante, cunha longa lista de autores,
deses magníficos poetas que se agachan
en América Latina detrás de moitos cantores. En anteriores actuacións {llenos
multitudinárias, Blades man ifestou o seu desexo de
coñecer a terra da sua aboa
pontevedresa.

D

ñas cancións o que a meu xeito de ver é
preciso defender: a porta da cultura popular, porque cultura non é só ballet ou ópera, senón a arte popular. Duflha maneira
modesta, axudei a integrar o que é unha
percepción latinoamericana da vida.
"Eu non permito que por ser un artista ninguén me poña limitacións, que non poda
aspirar a un cargo, a ser presidente mesmo. Non vou dar a ninguén o gosto de di-

· Hai uns anos soaban nas ondas con éxito crecente duas
cancións das que case ninguén coñecia ao autor. O falecido Gato Pérez, aquel pr-ecursor da salsa catalana,
saltou aos primeiros pastos
cos seus "Ligia Elena" e sobretodo "Pedro Navaja". O
autor destas duas cancións
estaba encadrado naquel
momento no grupo da Fania
All Stars, que dirixia Willie
Colon. Son vários os discos
desa época, anteriores á sua
definitiva independéncia, co
grupo Seis del Solar e o seu
"Buscando América". É o
ano 1984 cando despegaba
en solitário, este abogado
panameño, con residéncia
norteamericana e compromiso político coa realidade do
seu país e do seu continente
e facíao cun disco coas duas
marcas da casa: o humor e o
compromiso político e social.
Dicia un escritor uruguaio
que alguns dos mejieres poetas que dera Latinoamérica
non escribian libros senón
que compoñian cancións.
Os Chico Buarque, Silvia
Rodríguez ou, en Europa,
José Afonso, conseguian
desa maneira que a poesia
tomase outro camiño e chegase á xente atravesando,
non sempre indemnes frente
á censura, a alfándega do analfabetismo
cu da desídia ante a leitura.

...

Desde hai meses vense talando da sua ·
apresentación futura como candidato á
presidéncia de Panamá. Nunha entrevista
publicada hai uns meses, Rubén Blades
extendíase sobre o tema, "Antes se un talaba coma min da desnutridón infantil ou
da reforma agrária, en seguida dician: é
que é comunista. Pois xa acabou iso do
comunismo. É que hai alguén que teña
estado na esquerda que non fose tachado
de comunista? Que non teñan tachado de
antisocial? Agora os norteamericanos non
poden usar o coco do comunismo como
meio para frenar á xente con senso prbgresista. Estados Unidos non poden argumentar que o medo á sua seguridade xustifica a criación de ditaduras clientes como
a de Noriega. Xa non poden estar invadindo paises, a un por ano".

No Outono pasado, en Chile, participou
nun multitudinário Festival organizado por
Amnistia Internacional. Decenas de miles
de persoas aplaudiron e vibraron ces grupos máis dispares. O emblema dunha
canción de Rubén Blades, a máis forte
que se ten feito en homenaxe e lembranza aes desaparecidos das ditaduras latinoamericanas, fixo estremecer a todos os
que seguian a transmisión tamén por t~le
visión. Cantábaa en directo por primeira
vez en público e o seu verso
final é todo un himno:
"¿Adónde van los desaparecidos? I Busca en el agua y
en los matorrales. I ¿Y por
qué es que se desaparecen? I Porque no todos somos iguales. I ¿Y cuándo
vuelve el desaparecido? I
Cada vez que los trae el
pensamiento. I ¿Cómo se le
habla al desaparecido? I
Con la emoción apretando
por dentro".
+
PROIBIDO OLVIDAR
Proibiron ir á escola
e irá universidade.
Proibiron as garantias
e o fin constitucional.
Proibiron todas as ciéncias,
excepto a militar.
Proibindo o direito a queixa,
proibiron o perguntar.
Hoxe suxíroche, meu irmán,
para que non valva pasar,
Proibido olvidar!

N

o local do Patronato da Cultura
Galega de Montevideo hai unha póla de toxo. Cando marchei, o toxo estaba florido nos montes
galegos, como se Van Gogh bendecira
de ouro vello o grande lenzo da nosa
paisaxe. Aqueloutro toxo de alén mar
estaba seco, pero, alí deitado na noble
madeira, tiña o engado dunha lenda. O
máis humilde dos arbustos lucía como
o blasón dun reino antigo e asulagado,
salvado nunha arca de pedra que puxera proa ao oeste.

No patronato encontrei tamén outros
tesauros menos simbólicos. Moitas
persoas de carne e óso que irradian a
nosa mellar humanidade e que son
contrapunto ao país dos ananos, que
non hai que ubicar precisamente en
América. Por exemplo, Carmiña. Na
dura vida do mestre deste país , hai
quen encentra tempo para ensinar
aos nenes a lingua da nación dqs galegas.

Proibido o direito a folga
e o aumento salarial.
Proibiron ir á rua
e ao estado criticar.
Proibíron rirse do chiste
do seu triste governar.
Proibiron o desenrolo
do futuro nacional.
Eu creo que a única forma
de darlle a isto un final é:
Proibido olv:idar!

¡A nenas uruguaios dunha escala que
leva o nome de "Galicia"I Por máis que
curtido, calquera corazón ponse a cen
diante da voluntaria escolanía. Escoito
como di "toxo" e saio para fóra, alí onde danzan na noite as follas secas, para que ninguén me vexa chorar de alegria. Tamén de rabia, recordando os
malditos ananos que tiñan amenos que
unha escala de Santiago de Compostela levara o nome de República do
Uruguai.
•

cer: este é músico e non pode ser oulra
cousa. E daquela, cando mo perguntaron,,
dixen: Por qué non? Sabes que pasa? E
moito máis chamativo titular "salsero presidente" que Rubén Blades. E sentou moi
mal, este tipo arrogante, que nen sequer
está aquí... lso era o que dician. Pero sigo
Proibiron os comentários sen
a reivindicar o meu direito a ser presidenvisto bon oficial.
te do Panamá. Ainda que todavia é cedo - Proibiron o rebelarse
contra a mediocridade.
para dicer o que vai acorrer; pode haber
Proibirbn as eleicións
unha emerxéncia nacional, unha urxéncia
e a esperanza popular,
en determinado momento. Vou empezar
e proibiron a conciéncia,
polo primeiro, pala infraestrutura, despois
ao proibirnos·o pensar.
xa veremos" .
Se ti crees na tua bandeira
e eres na liberdade
Habitual no cine
Proibido olvidar!

VoLVER Ao REGO

Pobre do país onde o mao controla,
onde o civil se enamora da corrupción.
Pobre do país alienado pala droga,
porque unha mente que afrouxa, perde a razón.
E?obre do p~ís que, coa violéncia, pense
que pode matar a idea da sua liberación.
Pobre do país que ve a xustícia feita farrapos
pala vontade do rico cu por orde militar. ·
Cada nación depende do corazón da sua
xente
e a un país que non se vende,
ninguén o poderá mercar.
Non olvides!
Rubén Blades .."Caminando". 1991

MANUEL RIVAS

Contoume Alonso, un vello emigrante
cheo de azus xuver.ís no triste ou1ono
da Galicia riopratense, que cando Castelao foi a Montevideo topou un toxo
no xardinciño dun centro galega e estivo longo tempo aloumiñandoo. Pobre
toxo, dicía, pobre toxo.

Proibido agardar respostas.
Proibida a vontade.
Proibidas as discusións.
Proibida a realidade.
Proibida a libre prensa
-e proibido opinar.
Proibiron a intelixéncia
cun decreto especial.
Se ti non usas a cabeza,
outro por ti vaina usar.
Proibido olvidar!

A mistura da sua preséncia nas rádios e
nas pantallas de cine, ademáis das suas
indiscutíbeis calidades musicais, levaron a
este home e o seu acreditado grupo a
criar unha enorme expectativa en cada
unha das suas actuacións. A sua primeira
aparición na pantalla foi na película Crossover dreams, e despois viñeron Fatal Beauty, Critica/ conditíon, Un Jugar chamado
milagre, con Robert Redford e Sonia Braga, Homeboy con Mickey Rourke, Dead
man out en compáña de Danny Glover,
Mo'better b/LJ.es de Spike Lee,· The Lemon
sisters con Diane Keaton' e The two jakes
por Jack Nicholson ...

JOHNNY
EOTOXO

+

H

ai detalles miudcs que falan
por un ha dúcia_ de cavilosos
eílsaios. Os meios de comunicación galegos estanse a referir astes
dias á operación saída das vacacións.
Non se decataron de que na Galiza,
onde están radicados eles e o público
que os escoita ou os lé, trataríase da
operación entrada, pois, por estas datas, somos receptores de turistas e de
emigrantes. Tratase dun xornalismo
afectado polo que poderiamos chamar
Síndrome de Chamberí.
•

