Senén -·
Bernárdez:
'Vitorino fíxolle
o traballo . s~xo
.a Fr~ga' Senén Bernárdez fof o primeiro
parlamentário nacionalista- en
Madrid despois de 1936. Rexeu ,
tamén os destinos de CG cando
ainda era unha esperanza. Agora anda a escreber un. libro contando as vicisitudes deste partí" do que está .nun .momento de
desconcerto despois da traición
de Vitorino Núñez. (Páx. 12-13)

Só un .20-0/o· espéra
un bon futuro eco{iómico
.
.
.

O EMPRESARIADO PIDE
EDIDAS URXENTES

lndependentes
do BNG forman
un novo
~ártido
Unha Comisión Xestora integra- . ·
da na sua maior parte por coñecidos · militantes do BNG está a
elaborar un antepr:_oxecto. do que
será unha nova organización política integrada no Bloque Nacio(Páx. 5) .
. nalista Galega.

-~~

-~..........

........-.<....

i N}.\(fü\U !\.\l\ l\.

.,
··t

Ni E\1\UlONJ\1,~

..,,,,,.....,.

Menem para
a inflación
e xeraliza
a·pobréza
Carlos Menem descobreu que a
estabilidade. económica era o
que máis importaba á r'Tiaioria
·dos arxentinos. O governo especulou con aquela experiéncia
e lanzouse a unha intensa campaña de acción psicolóxica man
dos meios de comunicación ma- ·
. sivamente partidários da sua po- .
lítica económica .. (Páx·. 14 e 15)

Os escritores
portugueses ·
descobren
o No,rte
Os escritores galegos coñecen,
estudan e seguen a actualidade
pontoal da culttJra de ·expresión
. portuguesa, mentres -unha parte
importante da nómina das letras
lusa~ · de hoxe ignora que exista , . .
unha realidade cultural na outra
befra do Miño.
(Páx. 17)

--~

.~

A maioria dos
empresários ve
con
preocupación o
futuro e
reclama a toma
de medidas
económicas
urxentes; O
88°/o móstrase
partidário de
que se tranfiran
a Galiza todas
as
competéncias e
de que os
-galegas poidan
tratar
directamente
coa CE. O
63°/o defí nese
en favor de
maiores cotas
de autogoverno
-excluindo a
independénciae o 37°/o en
contra. Só un
5°/o se mostra
de acorde coas
declaracións de
António Ramilo,
presidente· da
Confederación
de Empresários
de Galiza, que
chamou
"parásitos" aos
sindicatos.
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Cuinplimento de tod_as as .
transferéncias e máis preséncia
na CE.

Bon ......... ~ ....·...'. .-~. -......... :....... 20º/o Si .............. ~ ........ : ..............-. ~ .8arº.J
Regular ................. ~·····~·····~···61 ºlo . Non .....·..... .-......: ..... :. ....... ·....._.. 1.2~/o
·-Mau ·....................................... 19°/o
Mais autogo.verno. ·

·.mü1:maíiilas·· 11aaa11ia( ·.: ,.; ..:· .:',:
.1ue ·~~ar 1Hxen1erne~ié12. •:..

lal é a ae~itule ams .
·
s_
inCJicatos na sua em11resa?.
Boa ....·.......... ·.·....................... 17°/o
Má ........................ ~ ...-...... .'........ 2°/o
Normal .·...........................·...... 36°/o
. . - ..
'
4501
Non existen ..·.......... :............ 'º
1

Si ....................-... ·................. ·.. :63°/o
i
37~
.
Non ·········
········ ~ ·····················
'º
Máis de~isión por parte da Xunt8:

Son abondo as que hai. ·

Si .. :....... ~ ......... ·..................... 92°/o
..
. qoi . Non ......................... .-.............. 8°/o_ Actua correctamente .... :...... 28°/o
S 1 •••••••••••••••- ~ ••••••••.••• -•• ~ ••••••••••••• z 10·
Non defende
Norr ............ ~ ........ .-...... ~ ..... ~-.... 98°/o
os nasos intereses
.
de forma axeitada ................. 16°/o
Que a CE e o Estado
Que o~inidn ten dos
Non coñazo a fondo a sua
entreguen máis ·recursos á
sint:lieatos-?
·
·
Galiza.
·actuación ............................. 56°/o
Si ..... ~ ........ :.......................-.... 95°/o
.
, . . 501
Nion
•••••••••••••••••••••••••••••• .- • . /O
··· .·~ ·· -;. _.

O seu papel é necesário ..... 71°/o
Son parásitos sociais _. ............ 5°/o
Están· reco·ñecidos
poi a constitu,ción .............._.... 24°/o
O inquérito foi realizado a 100 erñpresários repartidos
segundo ramas de producción e tamaño das empresas.
As perguntas fOrmuláronse t~lefónicamente os di as, 16
e 17 do presente mes.

1
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•Segundoúíl inquérito de A Nosa.Terra

-O 63% dos empresários reclaman
'má_
is aütogoverno' e o 98~ pede
'medidas .ecoliómicas urxentes'
CUARTE CORREA-MANUEL VEIGA

as

Q .empres.ariado, especialmente un tan pouco aberto.
correntes exteriores como o galega, sempre constituiu un enigma no tocante ás
suas atitudes políti~as e, en xeral, en. todo. o referente á sua visión da realidade. Aquí analisase o seu estado de opinión através dunha •
mostra, á q~e se engad_en declaracións máis extensas-de represeAtaptes do sector. De?taca a preocupación manifestada polo futuro da
economía galega, a esixéncia de maiores cotas de autogov~rno, sempre e cando -e asi o fan constar moitos deles- isto non se confunda
con independéncia e, por último, a escasa coincidéncia da maioria coas declaracións do Presidente da patronat galega, António Ramilo,
·
·
nas que calificaba aos sindicatos de "parásitos sociais".
Só un 20% dos entrevistados
Non é significativo (4%) o núm·esários se retraen ante a que po- ·
máis .frente a .óutras zonas que
Un 95% pronúnciase en favor de
considera,·que o futuro da. econoro de entrevistados que responmedran".
que a CE e o Estado entreguen- de considerarse máis política.
mia galega é "bon", iso si, espesabifüan á actuación sindical Parece actuar neste caso un remáis recursos a Galiza e un 88%
cifican alguns,-"traballando moito
(folgas, confrontacións ... ) das diflexo ideolóxico que impide c6n. porque teñamos máis preséncia
e contando co apoio dos podeficuldades económicas.
notacións máis "nacionalistas".
directa en Bruxelas.
. res públicos e da sociedade en
DUAS
xeral". A maioria non ve de xeito
Medidas urxentes
É notório que mentras un 88%
E
CUESTIÓN$
opti.mista o seu 'futuro. En con. se pronúncia favorabelmente a ·
xp acacaons
xunto, . baixo os regular e os· mal
No desglose da segunda per·
re.speito
·dun
total
traspaso
de
sobre
o autogoverno
PE SIGNIFICADO
agrúpanse nada menos que un
gunta, obsérvasé que praticacompeténcias e a prol dunha .
80% dos interrogados, cifra moi
mente a totalidade do empresaSEMELLANTE
maior ·preséncia en Europa sen
En todo caso ese 63% que reclaelevada se a comparamos coa . riada consµltado contempla a
iritermediación .estatal, ao per- · · ma maiores cotas de autogoverno
OS EMPRESÁRIOS
de outros paises do noso entornecesidade de "medidas urxenguntar pola esixéncia dun maior
non deixa de ser altamente sigr:iino. A falta de espectativas debetes". Existe un sentimento xeraautogoverno o índice de partidáficativo. Esta pergunta é ademais
RETRAE NS E
riase, sobretodo, "á pouéa atenlizado de "discriminación" de
. rios redúcese ostensibelmente,
a que suscita. maiores explicaANTE O QUE PODE
ción que prestan ás autoridades
Galiza a respeito do resto do
baixando até un 63%. Cabe de- · cións por parte ·do-entrevistado.
á cuestión empresarial", crftí- . Estado e de Europa. Alguns siCONSIDERARSE MAIS cir que. ante duas ·cuestións de O 37% que está en contra de
candase nomeadamente '.'as fornalan que esa discriminación
significado simil'ar, pero ·formulaque Qalíza adquira· un maior auPOLITICA tes cargas fiscais".
"'laise acentuando cada vez
togoverno sinala que. "ao ·pertendas de modo distinto, os empre-

~NTE

r

·,

NESTA SEMANA

ANOSA TE1lB.A
Nº 489 - 19 DE SETEMBRO DE' 1991

3

~~~~~~----'-~~~~~~~~~~~·1m111111m111111~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'Q AUTOGOVERNO
DEBE SER EN
MATERIA
ECONOMICA,
SEN CHEGAR
NUNCA A AUTODETERMINACIONS
· INDEPENDENTISTAS,
NEN A CUESTIÓNS
POLITICAS
cer a unha estrutur:a política e a
un mercado estatal e europeo
seria negativo que Galiza contase cun exceso de liberdade".
O 63% .restante argumenta xusto
o contrário. Para eles, o feíto de
que Galiza tivera maior poder de
decisión ''facilitaría un mellar desenvolvemento dentro do mercado. estatal e europeo, dado que
se atendería principalme!'.lte aos
próprios intereses".
A prática totalidade dos que se
pronuncian desta forma indican
tamén que "o autogoverno debe

. ser en matéria económica, sen
· chegar nunca a autodeterminaci'óns independentistas, nen a
cuestións políticas'.

·_Papel

'5 sindicatos

Ao formular esta pergunta, a
meirande parte dos entrevistados negan de entrada qu_e estañan de acorde coas deelaracións
do presidente da Cónfederación
de Empresários de Galiza que
este mes de Agosto desca,ificou
con dureza aos sindicatos, calificándoos de "parásitos sociais".
Un 71 % dos respostantes afirma
que o papel das centrais "é ne·cesário", ainda que critican "o
seu excesivo politicismo", razón .
pala cal "se producen enfrentamentos: sindicatos-empresários".

EiVIPRESl~RIMO
IV\lJLT 11\IACIOf\lA L
- - - - - -- - - -

De entre os que se inclinan polá
alternativa máis aséptica, ("están
recoñecidos pola constitución"),
vários xustificana "por non existir ·
sindicatos na sua empresa" ou por
"non considerarse voces autorizadas para talar dos sindicatos".
A respeito da seguinte cuestión
(actitude dos sindicatos na sua
empresa) o 53% calificaa de
"normal" ou "boa" e o 45% afirma

PEPE CARREIRO

'As ideas do pequeno e mediano
empresariado son unha nebulosa'
Xosé L. Alvárez, intermediário
da alimentación p_ensa que "a
maioria dos empresários entanden pouco de política", ainda
que iso non impide "que o teñan
claro á ho·ra de votar".

XURXO S. LOBATO I AROUIVO

SACUDIR,
O MEDO A MESETA
Que Galiza é un país onde frorece a iniciativa privada parece tan
certo como que unha gran parte dos proxectos empresáriais son
de dimensións e espectativas moi limitadas. A isto poden ter
contribuido decisivamente duas razóns: a orixe rural da maioria
da povoación, co seu carácter de proprietários recentes, e u seu
baixo nivel cultural. E ainda unha terceira e fundamental: o
galego posee audácia, como demostra na emigración, pero ten
aderido un medó á Meseta que non se dá sacudido cando está
na sua própria terra. O mesmo medo que mostra o empresário,
cauto á hora de opinar e profesando fé de "apolítico", ainda
cando as suas afirmacións señan as máis políticas do mundo.
Os foros, ainda na memória deste país, a guerra, talando
iniciativas orixinais e eficaces, a ditadura, coa sua política de
prevendas e agora ás maiorias absolutas cun novo pesebre,
teñen xerado unha inércia ideolóxica, unha morneza, que ven
imposibilitando a ·expresión .de sectores directamente agredidos
nos ?eus intereses .~
A ambiguidade e a confusión. ideolóxica son o paradigma cando
lle choven discursos distintos: o de sumisión ao exterior por un
lado, baixo ás roupaxes pe "apertura" e "modernidade" e o
nacionalista que proclama a confianza no seu p,róprio pod?r para
ser respetado no exterior, o próprio como garantía do universal.
Pero a confusión é xa un algo positivo, toda vez que indica a
existéncia dun debate, dunha preocupación. O empresariado ·
comeza a se expresar -e.ste inquérito é unha mostra-, novas
xeneracións, máis formadas, menos violentadas, toman o relevo,
e unha sensibilidade galeguizadora deixase ver. O galeguismo
·non é só cousa cultural, é un eixo económico, unha palanca·
imprescindibel. Como di un dos seus representantes, nestas
páxinas: non '1ai que terlles medo, os eur~peos tampouco son
tanta causa.+

ANOSATEBIA

que poñia en evidéncia o inquérito) e opina que "moitos empresários poñen e quitan a camisa-·
ta cando queren".

mediano empresário son unha
nebulosa. Os máis formados,
sen ser taGhados de independentistas, quizá queirari ir a Bruxelas, sen pasar por Madrid e
están preocupados pola Europa
de duas velocidades. Este sector dase conta de que a unidade
europea está actualmente parada. Por último, é este un empresário que non ·renúncia a ser
tanto como os cataláns e os
bascas, en termos económicos".

_
"As asociacións de empresários, sinala o responsabel ribeiPara Xcisé Miguel Santodomin-· rán, estamos actuando c9mo
go, coñecido empresário vigués,
xestores, realizamos tamé.n
de simpatías nacionalistas, "pamoitas dénúncias e queixas que
os empresário_s individualmente
samos 40 anos de autarquía e
paternalismo que agora foron
non se atreven a facer e podesustituidos polo carnet do partimos dicer que somos bastante
ouvidos pala administración. ·
do representativo". Na sua opiEse é o naso traballo actual · Santodomingo ten tamén unha
nión "os empresários galegas
crítica para os partidos nacionaestamos demasiado pechados, -máis que o de proporcionar unlistas que até agora "fixeron priha visión global. d.e futuro aos
miramos pouco para o exterior,
empresários".
mar demasiado unha perspectipara os mercados abertos". "Hai
va de clase sobre os obxetivos
crises que se vian vir desde ·hai
máis dunlia- década, como a da
O mesmo Penalta sinala que "a_ de Galiza".
pesca ou a do naval , pero non
partir de 1992 moitas das subpodemos agardar sempre a que
vencións oficiais terán que de- · António Ramilo
veña o Estado e o arranxe todo".
saparecer", pero afüma tamén
e os sindicatos
que "a Xunta poderia obter da
"A alégria vai por bairros", sinala
CE moitos máis cartas, presen"As declaracións de R·amilo Xan Penalta, presidente da patando proxectos globé!iS para incontra os sindicatos causaron
fraestruturas, como tamén o potronal en Riveira. "A pesca vai
estupor, sinala Xosé L. Alvarez ,
mal e agora tamén a construden facer os concellos, sen ne.ainda que moitos pasan, porque
cesidade de pasar por Madrid".
Ción, ainda que outros sectores
tampouco se fian moito dps pemilloran, indica, como pode ser
Na sua opinión "hai quen ten
riódicos . Penso qu-e só ·un seco turístico ou o de servícios".
medo á CE, pero eu creo que
tor mínimo coincide con at:rmaneses paises non son tan . difecións coma esas".
rentes de nós".
Ante a apertura de fronteiras do
93, Penalta sinala que "a inSegundo Xan Penalta, este teconscéncia é moi grande. Non
Opinión
ma xerou -''división de opinións,
se dan canta dos efectos que
houbo que aplaudiu a Ramilo e
sobre a autonomia
terá para sectores como a alique o critjcou. Eu creo que fomentación. Matadeiros .e frigoríron unha.saida de tono". .
En opinión de Xosé L. Alvárez o
ficos terán que estar homologaempresariado "non está· lonxe
dos, moitos, estou seguro, non
"O que se discute no tondo, sido galeguismo. Vota PP, pero
cumplen as condicións". "O que
nala Xosé Miguel Santodominvotaría mellar a un Pujol -e-mesnos vai afectar dentro de 13
mo nalguns casos vota ao na- · go, é a existéncia de sindicatos
meses será traumático" resume.
de xestión ou sindicatos de clacionalismo de esquerdas, po'r
non existir opcións nacionalis:;,. se. Hai que ter en canta tamén
Segundo Xosé Miguel Santodo- ·tas máis moderadas".
que só un 5% dos traballadore~
mingo "entre o empresariado
están afiliados, o que nen impifalta formación e información,
de que as cúpulas sindicais ne"Hai rnoito que aprender de caainda que xa se deixa sentir un
gocien e teñan un gran poder".
taláns e bascas, afirma Santoempresariado novo máis formadomingo. Fáltanos tomar ·condo e que ten outra maneira de
De parecida opinión é Roque
ciéncia do noso poder en lugar
pensar".
Vareta Nimo, Presidente da Fe~
de ir a mendigar a Madrid. Non
deración de Empresários de
· somos capaces de esixir conXan· Pénalta, que participa da
Arousa: "A Constitución recoñetraprestacións como tan os caestrutura organizativa patronal
ce a .sua existéncia e penso que'·
taláns e iso sucede porque os
ere que "o empresário que ·non
contribuen á estabilidade social,
empresários seguen a identifise informa é porque non quere.
pero deberían modernizárense
car galega con paleto".
Desde todas as asociacións ese actualizar os seus proceditamos facendo todo ·a posíbel
mentos de actuación". Varela
Retrato do empresário
para telas ao dia".
Nimo sinala que ''xa non é posíbel que o sindicato sexa un ins-'
Xan Penalta oferece, pola sua
Santodomingo relativiza ·a destrumento de loita de clases, separte, un retrato do erilpresário . nón que na de contribuir ao devinculación entre organización
patronal e empresários (un dato · galega: "As ideas do pequeno e
senvolvimento económico". +
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que na sua empresa "non existen". Neste último caso, alguns
explican que "ainda que far.en
eleitos delegados, non existe .
prática sindical". Un ha· realidade
que hai que enmarcar no pequeno tamaño da maioria das empresas galegas.

Os sindicatos pensan que o empresariado
galego está ainda de~vertebrado ·
'·

Empresários
con asala~ por sectores

E significativo que apenas un 2%
coni?ldera negativamente a actitude sindical na sua própria empresa, mália as críticas re·alizadas á ·actuación sindical. en xeral
na anterior pergunta.

OBSERVASE UNHA
GRANDE FALTA
DE IDÉ:NTIFICACION
ELEVADA ENTRE
· GRANDE PARTE
DOS EMPRESÁRIOS
E A SUA CUPULA

Total ................................................................................... 34.834

_X. L. SUAREZ CANAL

"O empresariado galega vexoo
bastante desvertebrado, con
bastantes dificultad~s para artellar unha confederación de verdade", opina Xosé Maria Castro,
,,Secretário de Acdón Sindical
das CCOO de- Galiza.

A cúpula empresarial '
"descóñecida"

De modo parecido se m;:inifesta··
No referente á própria organizaFe.rnando Acuña,- Secretário
ción empresarial, obsérvase unXeral da CXTG (CIG), par·a
ha falta de identificación elevada
quen "a patronal galega non ten
entre unha gran parte ·dos ementidade própria". Acuña matiza
presários e a sua cúpula directiainda que "a sua supeditación á
va. Nun 16% dos casos prodúceCEOE ·non é imposta, senón
se un claro descontento e nun
vol u ritária~·.
· 56% sinálase "descoñecimento":
. Alguns entrevistados especifican
Xos~ Maria Castro observa que ·
que esa ignoráncia é debida "a
"nos grandes problemas que ten
que a CEG non se preocupa por
Galiza, caso da pesca, naval ou
informar aes empresários". Móiagroalimentário, non apar~cen
tos dos que respostan a esta
posicionamentos claros por p?,rcuestión voltan a reproducir o
te _d o empresariado, non sendq
seu desconte.nto e.o.as déclaracións de António Ramito, ao tem- _ alguns sectores máis sensibilizados". Castro- engade que o
po que se critican "a excesiva
atención da CEG ás cuestións. empresariado "apenas emite al ~
ternativas, nen realiza demanpolíticas, frente ás estritamente
+ das aos poderes públicos".
empresariais".

Sobre a conciéncia de galeguidade, o responsabel nacionalista,· Fernando Acuña "cree que
existe máis conciéncia de Galiza
nos sindicatos, mesmo nos estatais, que entre o empresariado".
Entre este último, sinala Acuña,
'. 'falta interés por tomar carpo como patronal dunha .nación concreta. Fá:ltalles capacidade de
presión e. mesmo, as veces, responsabilidade cara ao país"...
"A CEG non é máis que un núcleo coordinador .e os seus pronünciamentos non teñen moito
que ver co que se escoita nos
convénios. Por moito que digan.•
sinala o máximo dirixente da
CXTG, existe máis vertebración
e unidade entre os siñdicatos
que entre os ·empresários".

Os enfrentamentos
"Mália declaracións como as de
Ramito, sinala Xosé Mária Castro, nos últimos tempos advérte-

Agricultura, gandeiria, silvicultura e caza ..'........................... 5.247
Pesca ........... ~............. .. ..................... .. ............ ..... :............ :.. 1.487
Extrae., preparación comb. solidos, petroleo, Gas .................... 99
Electricidade, gas e agua .... .............. .... .:...... .... .. :.............. ..... .126
Extracción de minerais e transformación ........... .. ............. ...... 564
Industria química .............................. : .......................... .... .-........ 115
Metalurxia, maquinaria, .
material eléctrico e instrnmentos de precisión ... :... ........ .... .. ....759 Material de transporte ..... .................. ... ............ ............. .... .... .. 482
Alimentación, bebidas e tabaco .... ...... ......... ...................... ..... 875
Textis, confección e coiro ... ............:.... ................ .. ................. .748
Madera, corcho e fabricación de moveis de madeira ........... 1.234
Papel, artes gráficas e edición ......... ... ... ..... ... ... ................... ... 146
Caucho e plásticos, otras indus. manufactureiras ................... 211
Construcción .... ............ .... .................... ........ ... ...... .... ....... ... .4.731
Comercio e reparacións .... ......... .. .. ............................... ... ..... 9.118
- Restaurantes , cafés e hosteleria .......................................... 2.452
Transp?rte: _e actividades anexas ... ..................................... 1.536
Comun1cac1ons ............. .... .. ......................... .... ............................ 6
lnst. Financieiras, seguros , activid. inmobiliarias .. .................. 280
Servicios ás empresas, aluguer ...... ........................................ 663
Admon. Publica, defensa nacional, seguridade social
Educación, investigación e servicios culturais ..................... ... 725
Sanidade e asistencia social ............................................ .. .. ... 592
Outros servicios ................. ................. .................... .............. 1.068
Actividades non ben especificadas ....... .............. ............. .. .. 1.570
Censo INE. t981.

se un clima máis propício, na relación sindicatos-empresários,
do que é exemplo o Consello de
Relacións Laborais".
Para o responsabel de .CCOO,
"hai algun sector que coiricide
con opinións como as de Ramilo", pero "nqn asi a maioria, polo

menos de forma tan rotunda".
. Segundo Fernando Acuña "os
empresários están máis atentos
a buscar benefícios a base de
reducir os salários, que procurando novas mercados, novas
produtos ou mellorando as suas
•
técnicas de venta".

CHAMEAO

. TLF. (986) 43 36 24
E SOLICITE
AS NOSAS TARIFAS
PUBLICIT ÁR IAS

A ROSA DllllA
PERIODICO GALEGO SEMANAL
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• ·Entrevista con Manuel Mera (Páx. 6) •· Romaria de creentes galegas (.Páx.'7) :e O·peche da emisora.pública
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DEBATE SOBRE AAUTODETERMINACIÓN

ApreSentada unha moción no Conc911o de Np.rón1

.

-

.

O PSOE pon fin ao debate sobre a autQdeterminación
con concesións a bascas e cataláns ·.
··
·
•A. EIRE

nuRca con.tau con apoio. Agora
Catalunya ·pretende ter- o mesmo tipo de financiación que a de ·
Euskadi (sistema foral) e negociala bilateralmente. Semella
que hai acorde .

Partido Nacionalista Basca
e Convergencia i Unió
paralisaron as suas
reivindicacións
autodeterministas despois
de chegaren a un princípio
de acordo sobre o pacto
autonómico co PSOE.
Manu~I Fraga, aliñouse
desde un comezo coas
posicións do Governo
central e Galiza,
presumibelmente, quedará
máis unha vez marxinada
no reparto presupostári_o.

Mentres ta.nto,- Fraga parece es·tar de acorde tamén no sistema
de financiación qué vai estabelecer o Governo central . Polo me. nos non di:xo nada en contra
despois da entrevista; ainda que
tamén é predso recordar que o
PP e o próprio Fraga votaron en_
1986 a pral do sistema de fiilan-cia<?ión que agora tanto critican.

Moción en Narón

Cataláns e bascas sacan bon
partido cada vez que poñen sobre a mesa do Estado a sua con-.
dición nacional adub iada polo
irrenunciábel direito de autodeterminación. Daquela o Governo
apréstase a abortar o debate
pactando contrapartidas económicas para .ambas autonomias.
O Honorábel Pujol e e Lendakari
Ardantza afixéronse a xogar co
comodin autodeterminista cada
vez qu_e precisan sacarlle contrapartidas a Madrid.
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Na Galiza o debate autodeterminista que comezou mansiñam'ente, mentres na Catalunya e Eusk¡:¡di estalaba con viruléncia, semeJla que vai .collendo folgo·s e
instalándose na s9cie~ade .

Manuel Fraga e Felipe González conve,rsan na Moncloa.

do presjdente español.

tado "permite .máis flexibilidade".

O Presidente González, que se
situou por riba do ben e do mal,
puxo como princípio o de que·
calquer cidadán, -independenteFelipe González estivo claro en
mente de onde vivise tivese as
duas cuestións: a primeira no
seu respaldo á política económi- · mesmas prestación, talando de
"solidariedade interterritorial", da
ca de Solchaga, a segunda en
"cooperación
autonómica, do deafirmar que o PSO~ se opoñerá
sen volvi mento da financiación
a toda reforma da · Constitución
das autonomias.
·
española.

A comparecéncia
de Felipe González

Galiza , a única naciónalidade
histórica que non ten un Governo nacionalista, alíñase indefectibelmente ca Governo central.
Manuel Fraga andou presto en
afirmar, lago de sair da sua entrevista con Felipe González ,
que compartia totalmente a sua
posición . Neri sequer se molestou non xa de matizala senón de
explicala, remesando aos xornalistas á comparecér:.icia televisiva

Ao mesmo tempo, desmentiu
'calquer veleidade federalista, revivida despois de 15 anos , por
algun dos seus compañeiros de
partido; posicionándose claramente polo actual estado das autonomías, esgrimindo a idea de
que a actual configuración do es-

Tamén se referiu aoque chamou
"feitos diferenciais", das comunidades históricas, como algo a ter
en canta, pero ser::i que supoñan
.neng_un· pri_viléxio. ·
Pero, ao mesmo tempo falou de
recortes presupostários, da dis-

minución dos investimentos. A
qlien afectarán maioritariamente ·
- estes recortes? Esta é pergunta
. básica. Asegurados os orzamen- .
tos · para as obras de Madrid,
Barcelona e Sevilla, as obras
qué quedan para presupostar
son- a infraestrutura galega.
· Comprometeuse Gónzalez con
Fraga a que as autovias galegas
non van sofrer nengun retraso?
O Presidente da Xunta debería
explicalo.

A Xunta de Portavoces do Parla. meñto autonómico, co veto de
PP e PSOE, negouse a darlle
trámite a unha proposta do BNG
a pral do recoñecimento da autodeterminación, estando apresentapas duas mocións do PSG-EG
neste senso e unha do BNG, es- .
ta última non xa pedindo que se
recoñeza o direito, senóh que se
exercite.

Póla sua .banda, Xoán Gato , al..calde de Narón polo PSG-EG,
apresentoú unha moción neste
O feito diferencial foi usado polo
Governo central" para transferir . concello. na que se declára que
diñeiro aos governos autóno "o naso direito , cómo galegas-a
escoller o naso futur9 , pol_o que
mos basca e catalán . Uriha das
partidas foron 4 mil miUóns para
afirmamos, consecuentemente ,
que Galiza ten direito á autodea potenciación da língua catalana, aspecto para o que_G·aliza
•
terminación".

CÁMBIOS NO NACIONALISMO

Manuel Mera
abandona 'a UPG

.

\

Manuel Mera, s~cretário xeral da
INTG e membro at~ agora do
Secretariado Político da UPG,
decideu abandoar este partido,
ao consideré!r que "a a~tual estrutura non favorece que se leven a cabo modificacións fundamentais, mália que xa se teñan
decidido".

din ·que a UPG xa fixo ·todas as
perestroikas necesárias e que
: analizan de -forma conservadora
os acontecimenfos do Leste". b
dirixente, sindical continua sinalando que a sua atitude obedece
ao interés "por evitar enfrerítamentos no próximff congreso".

O secretário .xeral da INTG non
Mera, que mi.lito.u durante as · deixa de recoñecer que o· set:J
duas últimas décadas nesta forpaso ''ten un grado de subxetividade: Quizá influiu o feito de que
mación, integrada no BNG, pon
como exemplo que a UPG debe-· no máximo organismo do partido
ra ser o motor da unidade.do narion existia un diálogo fluido".
cionali$mo. "lso decide1,1se, pero
nunca se 1.evou ad_iante palas
Manuel Mera afirma, por· último,
persoas que correspondia". ,
que seguirá ''traballando no BNG .
1
e no sindicq.to" e "por suposto,
cos ex-com'p añeiros da UPG".
Sobre o congreso · que a U.nión
"Non farei política anti-UPG, dedo Pavo Galega ten- previsto reaclara, porque se ·de alguéñ estou
lizar· para o mes de Detcembro,
Manuel Mera. considera que "se
perta é destes compañeiros e
non o digo por cortesia, senón ·
encentra mediatizado polas declaracións de com_pañeiros que
con absoluta sinceridade".
•

I

Progresista e de amplo abano, integraras'e na frente

Di.rixentes do BNG criarán·
un novo ·p artido·
.
. .

.Unha Comisión Xestora
integrada na sua
·
niaior parte por coñecidos
militantes do BNG
está a elaborar
ün anteproxecto' .
do que.será unha nova
organ.ización política
integrada no Bloque
Nacionali~ta Galego ..

.

sen carné de r-iengunha organización, militantes doutras formacións e int!:?grantes de candidaturas nacionalistas indepen dentes, asi como todos aqueles
nacionalistas que pudesen es. tar interesados nes1e proxécto e
qu.e estexan de acordo cunha
série de princípios que· van ser
fixados en discusións a que van
ser conv idados todos estes colectivos e persoas.

.

ción económ ica descentralizada".

Neste proxecto, no que están
pers'oas tao s i g ni f i c ad~s COfilO.
Xosé Manue l Be iras , Albe rte X.
Feixó , Ramón Muñiz , Franc isco Pillado , Avilés de Taraman_cos, Encarna Otero ... non estarian todos os in.d.ependentes,
senón só aqueles que coincidí ~
sen ideoloxicarilente, tendo como obxectivo pr imordial "rn.for ;
zar ao BNG, ao tempo que serPretender-i que o congreso fun-·
ve de ponto ·de entrad a de p.erNeste partido, pois contará con
.soas sen milit á ncia ou i.ntebases organizativas e un pro- _ dacional teña lugar no mes de
~ r ante-s doutr9s part idos, que
grama pol-ítico-ideolóxico, asi . Novembro , ·antecedendo asi ao
están de ?Cordo cqs princ ípiqs.
do PSG-EG e ao da UPG. Se.-como un nome, barallándose
·c omo posíbe l o de Esquerda1 gundo O$ primeiros borradores o . do BNG pero que non se deciden a pedir a alta na organizapartido poderia ter como unha
Nacionalista, terian cabida 'milición porque non teñen .unha
das ~uas definicións, ademáis de
té;l/l't es do. BNG que até o de
canle axei táda de expr esión"',
agora tiñan a sua adscrición co- · nacionalista, o. de "progresista",
seg,undo afirm an os SE)U S propara abarcar un amplo. ab ano,
mo independentes, asi como
+
motores.
definíndo_se por un ha ''plan ificaoutras ·persoas nacionalistas
1
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OJALOGOS PARA oCÁMBIO

-

O momento
de cámbio
global,que
vivimos precisa
de voces
galegas
que reflexionen
sobre o futuro.
: Esta é
a pri meira
dunha série
de entrevistas
realizadas
con este fin.
, Manuel Mera
é secretário
xeral da INTG
e milita,
desde ~ai máis
de vinte anos,
no
nacionalismo.

Manuel Mera
no n·ácionalismo,
.ten a, resPonsabilidade de ser xeneroso'
o

Quedou sepultado comunismo
como algo-dogmático que non foi
capaz de se ·transformar ' sufi- clentemente desde, o ano 17 e
de comprender qoe habia modificacións-económicas e sociais en
todo o mundo e dentro da mes- ,
ma URSS, froito da própria revo-_
lución. Outra causa é o marxis~
mo, que segue a ser o me!lo'r '. ,
instrumento de an$1ise, a proba
A autodeterminación
é que moitos capitalistas están a
utilizalo. O' marxismo é' irrefuta- ,Non pensaria hai ciiico anos
bel en pontos fundamentais coque hoxe ,se ia tala~ tanto de
mo a loita de clases ou a necesi- -- autodeterminación?
dade de xustícia social. A diferéncia entre ,ricos e pobres auO que ~stá a suceder é enormementou nos últimos anos. O que
ment~ positivo para Europ~ Oci, non serve é mencio'nar agora todenfal. lsto non só ten que ver
do b negativo da Unión Soviéticos acontecementos do Leste.,
ca, e~quecendo as su,as con-· · senón tamén cunha modificación
quistas fundamentais tanto no indo conceito de soberanía no
terior, como pala sua repercumundo. A idea de Estado-nación
. sión no resto do mundo·.
queda limitada,pala s'uperestrutura da CE e pala presión dos
A esquerda _11on ten agora un
pavos. Outra cuestión distinta é ,
modelo· alternativo que ofereque a CE sexa unha comunidade
cer?
de capitalistas, pero isa tamén o,
era o Estado. español, nese senA esquerda non pode seguir tatido non se modificou nada. A
pando os ollo~ ás realidades socuestión, por outra parte, non ,es- ,

,Que estratéxia consi,dera
apropriada para o n~cionalis
'mo galego, an,te a nova situa.:.
ción?
-.
-

Sen embargo, ·hai moitos
enfrentamentos, ainda que
non saian á luz.

Quen lle pon o. axóuxere ao
gato?
'

'0 BNG, como forza maioritária.

ciais. O certo é que tanto Marx,
como L~nin, foron capaces de dar
unha resposta aos problemas do
seu momento. As que non souberon encontrar alternati_vas foron
as .xene'racións posteriores, porque convertiron o marxismo, o leninismo, etc., nun dogma de fé,
esquecendo o esencial do marxismo que é o análise da realidade social concreta, desde unha
per~pectiva materialista.

Está clar,o que é importante, fundamental.

Non só cambiou o mundo, senón tamén a sociedade galega.
Hoxe Galiza é máis ,culta que
hai vinte . anos .:ainda que tamén
está suxeita a grand~s manipulacións, posta .que non hai médios de información importantes
de óptic'a nacionalista. Hai un
unha agresión da CE e do Estado' contra a nosa economia moi
grave, por estar os nosos intei;eses enfrentados. Tamén se está
a ver un decrecemento e envellecimento importante da povoación. Neste cadro parece que
coincidimos todos. Pero , o lamentabel é que ante este drama
se' procuren saidas ideoloxistas
(e falo de toaos os grupos) , non
sendo capaces de aglutinar nunha frente moi ampla a todas as
forzas nacionalistas ao redor
·düns princípios mínimos dedicados a subvertir esta situación.
Desde a FPG -sempre que se
defina unicamente pola via política, até o BNG, o PSG-EG e
sectores progresistas que poida
haber r¡o PNG e CG, incluindo a
un gran número de persoas que
non están afiliadas , deberian.
aglutinarse ante a pol ítica do Estado, evitando que o nacionalismo se comiirta nunha forza do
1O ou 15% de votos e con escasa capacidade de incidéncia na
política. Alguén dirá que non é
asi, pero abonda mirar·os perió-dicos do Estado para comprobar
que o nacionalismo galega non
ten a repercusión que nós desexariamos. Seria unha pena que
se perderan moitos elementos e
anos de história a causa de loitas internas, por razóns íespetábeis, pero- que hoxe deben ser
securidárias.

•M. VEIGA

- O comunismo ven de mórrer,
tal como.din os xornais?

A unidade
do nacionalismo

tá so na independéncia, senón
na aparición de outras formas
posíbeis de soberania. Un exemplo disto será a UES, a antiga
Unión Soviética. Alí está a apa,recer unha nova fórmula, na cal
nacións independentés están
dispostas a ceder certas campe~
téncias e chegar a acordes.

'CoMo

.

,

NON-SOMOS
CAPACES DE LOITAR
POR UN ESPÁCIO
NUN MARCO
MÁISAMPLO,
ESTAMOS
A DfSPUTARNOS
O ESPÁQIO
DENTRO DO NOSO
PRÓPRIO CAMPO'

Quen ten a maior responsabili.Pade histórica, neste intre, por
ser a forza maioritária no nacionalismo. somos n6s, o BNG. Ternos que demostrar que non só
somos humildes e loitamos individual e colectivamente pola soberania nadonal, senón que somos capaces de comprender o
que é necesário neste, momento. A disxuntiva hoxe non está
en ind~pendéncia ou non, senón en ser capaces de movilizarse e dar resposta a problemas' Inmediatos. Se cadra, non
para unha política parlamentária, pero para movilizarse compre unir ao maior número .de forzas posíbel. Hai anos que non
se fai unha movilización, non
senda o 25 de Xullo. -

Hai quen fala de enfrentamentos na base. Pero ese non é ó
problema, porque esas discusións existen tamén dentro de·
.cada, sindicato e .son lóxicas en
calquera organización plural.
Ante un problema nunha fábrica
poden orixinarse solución~ distintas, pero isa non nós fai doer
a cabeza. Eu creo que as razóns son políticas. Na INTG
predomina o BNG e na CXTG o
PSG-EG. e independentes. As
últimas eleicións trouxeron un
aval. para a política seguida polo
Bloque e incertidume para o
PSG-EG e ante· os sectores independent~s. mentres non se
tenda a man por parte do BNG
cara a unidade, cortouse a sua
posibilidade de facer política .
lso repercute nos sindicatos e
penso que neutros sectores sociais. Parece que como non somos capaces de loitar por un
espácio nun marco máis amplo,
estamos a disputarnos o espácio dentro do noso próprio campo . lso salvariase cun oferecemento xeneroso e non sectário
por parte do BNG , ag lutinando a
todos nunha frente que pode ser
o actual BNG ou outra, na cal o
próprio BNG ten pontos de parti- da importantes que poñer sobre
a mesa: primeiro que debe ser
unha frente e non un partido e
ao redor de determinados princípios fundamentais , porque iso
é o que refrendou o sentir popular. Ninguen pode negar que o
BNG ten un traballo social e.certas polémicas definidas pa la
prática, mesmo recoñecidas ultimamente polo PSG-EG.

Con iso parece limitar xa o
campo de partida?
Non, quen o limita é a sociedade. Outra cousa é que desde o
Bloque haxa que ser xenerosos.
Pode ser preferibel, en favor da
unidade, renunciar a certas premisas. Por exemplo , se o BNG
pensara hoxe que hai que sair
da CE e outras forzas eren que
SÓ hai que modificala, dada Correlación de forzas e a imposibilidade inmediata de sair, ese debate pode ser posposto , polo
ben de Galiza e para non impedir
unha unión máis ampla en temas
urxentes.

a

O alcalde de Corcublón abandonou o BNG, vostede ven de
abandoar a UPG. Quer dicer
iso que pode haber máis enfrentamentos?

Os enfrentamentos danse moitas veces porquºe faltan canles
para que se produza un debate
organizado. lsto ten que ver coa
Quixera indicar, outro problema:
nosa história. Hai estruturas iné o de razoar en termos de esquerda tradicional. Por exemplo,
t~rhas que perviven de etapas
anteriores. Creo que Mouzo de- ·
estamos a debater se é correcto
ou non que se establezan en · beria reconsiderar a sua postu- ,
ra, porque o BNG é o foro váli- · Galiza indústrias multinacionais-.
de que hai hoxe. Pola miña parEu estou en contra, pero iso non
1
te esto,u disposto a renunciar
importa, portjue o certo é que
aqui non ven a Volkswagen a in- - neste momento a determinadas
premisas ideolóxicas polo ben
vestir nunha fáQrica. Mentr~s. re, sulta que teJTlos copado todo o , · da unidade no·traballo políticp e
sector , intermediário comercial
sindical. Cen mil votos non son
abando ante os problemas que
palas multinacionais, cerrando o
ten Galiza se hai pouca base
paso á nasa produción. E a conc:iue se mobilice e · se está dis- ·
secuéncia dun anquilosamento
gregada, porque' isa ~ fundaideolóxico, porque tradicion~l
mente pensábase máis na pro- . mental pa·ra cambiar a 'sociedade. Queda claro, ~ola miña parduCión que na distribución.
te, que non hai nengun abandono, unic~mente penso qu,e os
Unha pergunta abrigada, traque están máis perta non son
tándose de vostede, é a da
os nasos enemigos. · ,
,•
unión sindical?
•

'f""'.
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IGREXA

·os·crentes galegos
congregáronse
no cúmi.o do·Faro
Os crentes galegas ergueron os
o/los cara o monte Faro de
Chantada e congregáronse no
seu cúmio o 14 de Setembro
para celebrar a sua anual romaxe organizadada por lrímia.

tala", segundo cantaba o grupo
Saraibas nun dos cinco · faros
nos que estivo dividida a celebración litúrxica.

No · diálogo entre Galiza e
Maria.L.unha das partes centrais
E al.i, ás plantas da Virxe, c'onda litúrxia da palabra, ¡¡>uxérongregáronse perta de 5 mil irime- · se de manifesto os principais
gos. No ofertório dunha longa
problemas que sofre o povo ga.misa que case durou tres horas · lega e o compromiso dos crispudemos yer como saudaban
tiáns ali presentes para facermans en alto os da parróquia do
lles frente.
Cristo da Vitória de Vigo, os de
· Coia e Moaña, os de Marin e . A festa continuaría logo co XanCarballo, os de Vimianzo e Fetar e diversas actuacións musirro!, os de Poi e As Pontes, os
cais, mentres os romeirós pridos Peares que chegaron retrameirizos comentaban favorabelsados e tantos outros cristiáns
mente o pouco que se ·parecia
que daban mostra da sua fe e
esa celebración cristiá coa qu.e
do seu compromiso cristián
están acostumados a padecer
"cunha Terra, un pavo e unha
+
todos os Domingos.

AXUSTES E DESAXUSJES DO VATICANO NA DESIGNACIÓN ·
DE CARGOS.E NA PREPARACIÓN D() V CENTENÁR_IO DE AMÉRIC-A ·,
FRANCISCO CARBALLO

O depate na lgrexa sobre o V Centenário
da Conquista América é paralelo ao que
se dá na sociedade civil hispana e latinoamericana: unha minoría opónse ~rontal
mente a toda conmemoración e pide a
modificación de raiz.da "pastoral eclesiástica" da lgrexa na América Latina. A autoridade do Vaticano e os organismos dependentes queren diferenciar conquista e
evanxelización ., para relanzar unha nova
pastoral, na que a teoloxia da Liberación
non sexa dominante.

noamericano. A .dirección vaticana résér- . A rixidez e a constante insisténcia do VatiNa ·Galiza, tivo a mesma sorte Mns. Arauxó
Iglesias que _abandonou Mondoñedo, dióvase a nominación de prelados cori voz e
cano na designación de personal consercese gobernada primeiro por Mns. Argaya,
voto igual aos que asistan por dereito pró- . vador ·e m~smo integrista produce constestacións na Europa central; é causante _ nunha liña apostólica e lago por Arauxo de
pio. Quer, igualmente, que a Conferéncia
tome como base de discusión o discurso
de d1misións espiséopais en España ff . aco1élo e.o Vaticano 11, pero que agora
papal a pronunciar aló.
neutros países. Asi acaban de renunciar
aguanta a Mns Egea, do mais cerrado se~>
tor integrista de procedéncia valenciana.
Mris. Buxarrais e Mns. Castellanos, aous
Os teólogos de liberáción son quen émiAs comunidades da lgrexa inculturada e lidos prelados mais progresistas da Conféberadora de Galiza, moi dispersas nas cinten mais comentários contra as pretenre_ncia Episcopal Española.
co dióceses, celebraron o dia 14 a·sua ROsións vaticana: porque limitan a orixinali- ·
dade do episcopado ·latinoamericano, porMAXE anua! no Monte Faro;.para ollar a
que poden desequilibrar a representativiterra galega e colaqorar a sua liberación .
tanto espiritual como social. Son comunJdade das igrexas; concretamente dá _brasilaña, a máis atravesada polos moveAparta de instáncias vaticanas empeñadades en crecemento, de total inculturación na língua e -cultura do -13aís. Non asi
das nesta obra para 1992, as duas institumentos das Comunidades de Base, fogamoitos dos asistentes por curiosidade a
cións máis jmplicadas da lgrexq. latinea- . res da teoloxia da liberación.
esta romaxe que nada se parece ás . tradimerica son o CELAM (Consello episcopal.·
cionais e ·mercantilizadas do verán que
Esta é a descrip.ción que recebemos das
latinoamericano) e a CLAVI ( onsello LaRfXIDEZ E A
comunidades cristiás neste momento ~ esAtendéncia conservadora do Vatitinoamericano de institutos relixiosps).
CONSTANTE INSISTÉNCIA ·- acaba.
cano serve de excusa a grande cantidade ·
tán a ser acosadas por o autorttarismo
Este atravesou unha crise mortal: práctide clero e de "relixiosos" para manter aqui'
dos nuncios, v.g. do de España,' e pola
camente agora traballan en cáda país
DO VATICANO NA
o ritualismo e o mercantilismo mais gn;>Seipola sua canta os vários institutos, e a
dominancia no Vaticano de correntes inteDESIGNACION DE
gristas e conservadoras.
'
ro e que corroe á lgrexa galega.
central quedou reducida ao purament~
funcionarial. A causa foi a via de eleccións
PERSONAL
En suma, na. lgrexa Católica influen deci- ·
que. a Clavi segueu e que levou a presi- Na semana de teoloxia celebrada pala
didamente as correntes conservadoras e
Asociación Xoan XXIII, en Madrid, o maníCONSERVAD O R
dencia a persoas. non aceptabeis no Vatiintegristas que ·atravesan a sociedade occano. Este designou outros candidatos e . festa recofle ·esta realidade punxente :" a
PRODUCE
cidental e que buscan refúxios de poder e
nova evanxelización ,afirman, _non pode
impúxoos.
de lexitimación nas ideoloxia's sacrais.
consistfr na recatolización de tipo cris-·
CONSTESTACIONS NA
Son o froito individualista dunha civilizatiandade, senon nunha tarefa realizada
, O 12. de Outubro de 1992 vaise celebrar ·a
EUROPA CENTRAL
ción en crise.
V Confe_réncia Xeral do Episcopado Latibaixo o signo da liberación".
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ETERA-LO MELLORVINO.
•. Despois de recolle·los acios transp?rt~os
ata a adega en caixas iíxidas. Deste xeito as
. uvas non se esmagar~n -e c~egarán enteiras
e ventiladas.

• Utiliza sulfuroso, nas doses adecuadas,
axiña de esmaga-las uvas; con iso evitarás
fermentacións non desexadas e que o viño
se estrague.

• Nunca se deben utilizar sacos de plástico•.
Neles as uvas · e.s;máganse e quecen
demasiado e como con·se-cuencia empézanse á producir fermentació.ns mo1
prexudiciais para o viño.

• Controla a tempe~atura de fermentación
para que o·viño non ferva moi pronto,
regula a temperatura arrefriando a ª<lega
.o.u as·mesmas cubas ou depósi~os.

• Traballa con envases' Hritpos e
desinfectados con xofre.

11

11

Para mais información consulta na
Axencfa de Extensión Agraria da tú.a
. bisbarra.
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QMELLOR DOS MUNDOS

MElOS DE COMUNICACIÓN EPRIVATIZACIÓNS
• Suspensión ·do PXOU
de Vigo. Segundo anunciou o

Radio Principal con tres traballadores,
sustitúe a Radio Montarte, que contaba.cori once

"Vivimos no mellar
dos mundos posibeis"
Felipe Gonzá/ez

A licéncia privada dun -trab-allado-r: .
c·ontratad_o de RNEsustitue á.ernisorapública RBdio MOnforte-RNE5
•G.L.T.

Fraga fai unhas declaracións
a Play-Boy (revista onde saen as presidentas das aso~
ciacións de amas de casa
espidas) e velaí que bota os
seus catre pelos a galope.
Nori habia peluquería onde
non se talara diso: que se tiña razón no de Tejero, que
se estaban moi ben as
jichas, que se ·o franquismo
fara maiormente beneficioso,
que se mira que consellos
para facer o amor despois
dos sesenta. Vuelve el hombre, España, lo único importante, etc .

A licéncia de emisión
concedida ao traballador
contratado da radio pública
Fidel Fernán, servirá para
privatizar de feíto a
emisora de Radio
Nacional de España-Radio
5 en Monforte, que cabria
todo o Val de Lemas,
Sárria, Chantada e as
estribacións da Serra do
Faro até Cabeza de
Mánzaneda, con 6 horas
de emisión local e once
traballadores, e
desapareceu por decreto
do Governo Central o
pasado 24 de Xullo. A
emisora de recámbio,
Radio Principal, contará
con tres redactores.

grupo municipal do PP no concello vigués a .Consellaria de Orde- .
nación do Território vai suspender o · Plan Xeral de Ordenación
Urbana da cidade olívica. A notícia seria ratificada ao dia s_eguinte . polo titular da COTOP, Guiña
Crespo, levantando unha onda
de reaccións en contra. ·
Desde o PP afirman que non ·se
· pode falar dunha suspensión do
Plan, senón que deixará ·sen
efecto a orden firmada por Sánchez Presedo nos últimos dias
do "Governo Laxe", mandándolle
ao Concello vigués que repoña o
expediente ao periodo de exposición
público e os trámites le,gais subseguintes.

ªº

~

Despois desta resolución non se
poderán conceder licéncias no
prazo de seis meses polo menos. Constructores e mesmo militantes do PP vigués consideran que esta medida será enormemente perxudicial para a cid ad e, mentres que desde a
Consellaria desmínteno pois "as
licéncias .concedidas seguirán
adiante".

§

J

Esta medida obedece aos recursos apresenta~os polos partidos
~ da oposición, incluido. o PSGEG, cuxo candidato, Xesús Cos-.
ofertas de compra ían claramente . en Madrid. A privatización. ten u.n
tas, detenta agora a concellalia
contra o Decreto 15611989 da
carácte( máis grave cando se
de urbanismo. Costas considera
Consellaria da· Presidéncia, polo
ten que considerar no contexto
Tanto a diferéncía de dotación
que Guiña con e_
sta medida "preque se regula o procedemento de ·do peche de RadiQ 4 de RNE
humana e material para atender
tende estrangular o urbanismo
concesión de emisoras de radioque transmitia as 24 horas en
en proximidade á povoaclón da
vigués".
difusión sonora en ondas métricas
galega. A resposta do presidente
Te·rra de Lemas, como a perda
con modulación de frecuéncia. No . da Xunta aos traballadores e ende.caráéter público da única emiartigo IV, estabelécese que nen- · tidades interesados na continui"'
O BNG, contrario tamén a este
sora local , coñecida como a
gunha persoa física' ou xurídica
dade destas emisións foi que c~
"Plan" e que ten agora tarefas -no
emisora, provocaron a convocada palo aguante su vela. O direcpoderá participar maioritariamente
governo. municipal afirma "que a
tó ria dun pleno extraordinário.
en máis dunha socieaade concetor do ente público de RTVE, Judecisión da ·COTOP chega tarde
Todas as forzas representadas
sionária cando esploten servícios
lián Garcia Candau, fixo un comal e arrastro. Tarde por razóns
no Concello aprobaron unha moque coincidan no ámbito.
mentário semellante aos que se
óbvias, mal porque suspende toción pola que condenaban o peinteresaron por Radio Monforte,
do o instrumento de planeamenche, iniciaban xestió_
ns para a reno sentido de que compriria conA concesiónestá xustificada no
to en-vez de axustarse aos asapertura e convocaban unha' ma- -decreto polo tipo de atención á - vacar opinións e capacidade de
pectos legais do mesmo, e ven
nifestación de protesta. Esta deactividades de comunicación de . presión para lograr a_permanénde arrastro da dinámica política
mostración foí secundada por
interese público, o que non se
cia das emisoras.
xerada polo governo tripartito
entidades, organizacíóns e partiaxusta á actividade en probas da
que estaba imprimindo critérios
culares encabezadas polo alcalnova radio privada de Monforte:
Radio Monfprte, con ingresos
máis racionais ao urbanismo da
de de Coalición Democrática,
mensuais de 24 millóns de pesePersoas relacionadas coa radio
cidade".
Celestino Torres Rodríguez.
tas era a máis rendábel. da rede
pública na Galiza confirmaron
que Radio Principal recibira alopública galega de Radio 5 e unha
No acto de protesta foi singulardas máis equilibradas financieramenos duas ofertas de compra
Desde círculos do PSOE, ademente notada a auséncia do dimente da rede estatal. A emisora
de Onda Cero. De se levar esta
máis de falar de que a decisión
rector da radio, Luis Blanco Góoperación a termo, o espácio
clausurada polo governo ~o
obedeza
~ estratéxia partidária
. mez. Despois da convocatória
servido até o 24 de Xullo por unPSOE procedía dun centro emido PP en Vigo, coméntase que o
pública contra a desparicíón, o
ha emisora pública radicada en
sor fundado en 1953 dentro da
que trataria o PP é paralisar as
. director da emisora de cabeceira
Montarte, con ·redacción própria
Cadena de Emisoras Sindicais
licéncias mentres tenta derrubar
galega de RNE, Pedro Revaldee seis horas de programación loda Ditadura, que posteriormente
ao governo tripartito presionando
ria Reixa, ao que se atribuen re- . cal, quedaria baixo a emisión doserta de Radiocadena Española
asi a constructores próximos a
lacións direitas coa Radio Princie· derradeiramente de Radio Naminante dunha rádio privada que
Agustín Arca para .que abandone
pal, estabelecida en Monforte o
cional-Rac/io 5. A sua poténcia
emite en cadena desde Madrid,
o grupo socialista.
+
1 de Setembro, mantivo unha
de emisión era de 2 Quilowatios
con intereses exclusivamente
entrevista con Luis Blanco na toen onda meia e de 250 Wátios .
comerciais, dominada polo
rre da hom-enaxe do Castelo de
en FM. En conexión con Radio .
PSOE e perfeitamente desleigaSan Vicente. Aparentemente pada de calquera atención á língua -Nacional emitian 18 horas e 6
• Enterrados vivos miles
ra gardar o segredo da ·converdesde os estudos locais.
- de soldados iraquianos.
e á cultura de Galiza, a que abrisa, Blanco Gómez ofereceu mil
ga o decreto de cóncesión.
As tropas estado- unidenses sepesetas a cada vixiante por deiMadrid amagou con pechar Rapultaron vivos a· miles de soldaxar aes interlocutores sós nun
dio Monforte en 1-988, _cando a
Monforte pode considerarse pardos iraquianos nas suas trincheiángulo do monumento público. A
rede de· Radiocadena foi absor- · ras debaixo da area lanzada por
te dunha operación de longo alextrañeza da petición decidiría
bida por Radio Nacional, pero a
cance do PSOE que consistiria
artilúxios colocados nos carros
aos vixiantes a re.clamar a preprotesta do Goncello e doütras
en privatizar unha parte da rede
de combate.
·
séncia da Policia Municipal, que
entidades obrigaria a embargar a
pública de rádio para. q1,1e ficase
recoñeceu á identidade de Luis
iniciativa.
baixo control do partido no poder
+
Blanco e Pedro Revalderia.
Esta circunstáncia, até agora
ocultada ao mesmo Congreso
Fidel Fernán aparece como connorteamericano, foi descuberta
cesionário das emisoras de Monpor dous diários de Washington
forte e Villalba, autorizadas na dee Nova lorke. O Capitan . Bennie
rradeira semana do governo de
su~
Williams, premiado coa Estrela _
González Laxe. A pouco de se
de Prata, polo seu papel na
sión linguística a causa das
A ,dirección de TV~G vel'J de
publicar as concesións, comezou,
ofensiva terrestre, declatoulle a
suas ideas lingüísticas reinte- :
-·despedir ao escritor Joáo Gui. 'unha escandalosa subasta públiThe Wasf1ington Post, que a prigracionistas. Tanto a Asociasám Seijas, despois de ·levar
cas das Jicéncías, palas que de
meira división mecanizada pudo
ción de Escritores en Ungua
máis de tres anos .en pl~ntilla
saida oferecian até trinta míllóns
sepultar a perta de 2.000 solda'Galega AELG, como a Mesa
como axudante de realización.
de pesetas as grandes cadenas
dos iraquianos ao -longo dos 11-2
pota Normalización Lingüística,
O escritor, que fora no seu dia
privadas do Estado: a Ser (do gru. . quilómetros de liña defensiva de
MNL emitiron senllos comunica· pré.mio Pedrón de Ouro de napo El País)-, a Cadena Ibérica (de
lrak. "Vin como caian baixo a
dos de apoio e solidarieda8e co
-. Antonio Fontán) e a Onda Cero
rrativa, ten denunciado ~ste
area mentres .seguian disparanescritor represaliado..
+
despido como un acto de repre(da Organización Nacional pe
-do". - _
·
•
;
Ciegos Españoles, ONCE). Estas
S2
~

\

Por certo , que os xornais ganon tiveron a ben
reproducir as declaracións de
Fraga., o que seria do gozo
de maiorias e o susto para
xudeos e masóns. Os nasos
diários preferiron informar de
que un parlamentário, Xosé
Manuel Beiras, repartira fotocópias entre os diputados da
mencionada entrevista e de
que as suas señorías, as do
PP, cabreadas, respostaran,
á sua vez, con outras fotocópias de non se sabe' que ... É
coma no vello adáxio: "sinalan a lua é os parvos miran o
dedo".
1egos

"-,

Egon Krenz, ex-dirixente da
ROA -ainda o lembramos
desfilando a carón do presidente Erick Honecker, pola
.avenida Karl Marx- ven de
comezar unha nova vida nas
inmobiliárias. En diante traballará no grupo Gerd Breuer.
Desde a caida do muro adicárase a criticar ao anterior
réxime en libros luxosamente
editados e .en aparicións remuneradas na televisión. A
notícia lémola en L'Humanite.
diário do Partido Comunista
Francés, do 5 de Agosto, o
mesmo xornal que uns dias
despois se felicitou pola firme
acción do vicepresidente lanaiev a cargo do Comité de
Emerxéncia. Velaí, outro para
+
as inmobiliárias.

A TVE-G despide a Joao Guisán
pola
prática reintegracionista

(

Q INFORME ABRIL EO MODELO DA XUNTA

NOVO ORDEM NA SANIDADE
RAMÓM MUNTXARAZ ·

O passado mes de Julho todos os medios
de comunlca~om espalhavam o "lnform~
da Comissom de Avaliac;om do Sistema
Nacional de Saúde", (conhecido já como
"Informe Abril"), e o da Conselhería de
Sanidade .da Xunta de Galiza: "Modelo
Sanítário Diferenciado para Galiza". Ambos 9s dous coincidem na suposta necessidade de liqúidar, progressivamente, o
pauco que fica ainda em pé· do Seitor Sanitário Público, introduzindo umha série
de medidas que podem supor, a meio
prac;o, a total privatizac;o~ da Sanidade.
Como exemplos, das que chaman "medidas correctoras" a adoptar, estaríam a introducc;om de sistemas de gerencia empressarial privada nos hospitais e a sua
transformac;om em "sociedades públicas
- de direito.privado", (é dizer em empressas
com total autonomía de gestom e financiac;om) sistemas de controlo do gasto,
mediante a elaborac;om de baremos por
diagnóstico, estancia, idade, evoluc;om clínica¡- etc.; liberalizac;om da oferta/demanda de servic;os com a "livre" eleic;om de
médico e instituic;ons; introduc;om de novas critérios de "participac;om no gasto"
dos usuários/as mediante o· pago de determinadas prestac;ons; liquidac;om do actual sistema de contratac;om e marco .estatutário dos trabalhadores e a sua substituic;om por critérios de "competitividade'.'
· através da impossic;om empresarial das
condic;ons laborais. e retributivas, com introduc;om de incentivac;ons económicas e
profissionais para trabalhadores, servic;os
e instituic;ons, etc, etc.
·
Porém, tanto um como óutro "informe",
nom som nengumha novidade. O processo de privatizac;om do Seitor Sanitário já
há tempo que tem come<;ado. Nós, como
UTSG-INTG, assim o denunciamos·, em
1985, quando saía a luz pública o primeiro
projecto de Lei Geral. de Sanidade, (LGS),
do governo espanhol. Nessas datas, · os
pactos entre a U~T-PSOE/OMC-AP provocarom um falso devate que punha em
·evidencia a ·nula ·vontade política do
PSOE para levar a cabo umha reforma
sanitária que potenciara a Sanidade Públi. - ca. Este devate gerou 17 borradores por
parte do Governo e 14 projectos de lei alternativos, de AP/(OMC), .ante os que o
PSOE, apesar de ter -a maioría absoluta
· no Parlamen.te, (e polo mesmo .a capaci-.
dade de quitar a sua proposta), assumí!l
ceder, de tal jeito, ante o poder corporati-.
vo e empressarial, que os de AP/O¡y!C retirarom o seu projecto alternativo, a totalidade da lei, quando comprovarom que o
borrador d9 governo já :incluía todas as
·suas demandas.
Estas demandas nom consistíam senón
em sentar as basses legais para a implanta<;om, a meio pra<;o, da absoluta liberaliza<;om, (privatizac;om), do Seitor Sanitário,
e asegurar o carácter hegemónico do estamento médico, tanto no eido profissional
como corporativo. Efeitos imediatos seríam a subspensom "sine die" da aplicac;om
dos Decretos-Lei de Incompatibilidades
Médicas de 1985, (depois do rejeitamento
de 3 casos de flagrante violac;om polo Tribunal Supremo); a exclussom do pessoal
sanitário das Forc;as Armadas desta lei,
ou a irnpossic;om a "qolegiac;om obrigatória" para todos os médicos, inclussive de
· aquéles que trabalhem no Seitor Público,
com o quál afortalezávase a inflüencia política da OMC, (Organizac;om Médica Colegial), e aseguravam o controlo corporativo e .disciplinário sobre este estamento.
Assim, apressentar agora como "novidade" a tr.ansformac;om dos· Hospitais em
"sociedades públicas de dereito privado", é
umha soberana mentira pois semp~e estivo contemplada e prevista pala LGS, como fica demostrado no actual sistema degestom implantado polo lnstitut Catalá de
la Salut com a criac;om dos Cansareis
Hospitalaris e a privatizac;.om de Servic;os
de Atenc;om Primária de Saúde. Igual"
acontece cóm -o manlenimento da titulari-

dade dos eentros
privados cohcertados ou vinculados a rede Pública, ou com a introduc;om da "livr e eleic;om de
médico", (já contemplada, desde
1984, no Decreto
sobre Estrúturas
Básicas de Saúde, ou com o pago de taxas e
servic;os; concertagons e vinculac;ons de instituigons sanitárias
privadas; liberalizac;om de ofertas
médicas, (individuáis ou em cooperativas), etc.
Se todas istas
medidas nom
som levadas a
prática nom é senom polo seu "alto risco" da con- flitividade soCial
que conlevam e
que superaría, negativamente, os supostos benefícios económicos da sua implantat;om imediata.

ql.ie, além da sua
impopularidade,
nom contribuiríam, senóm muito
red uzidamente,
a disminuic;om
.do gasto. A clave
. da privati.zac;om
tem o seu alicerce numha série
de medidas que
aseguram como
mínim·o tres objetivos: o primeiro
déles, consiste
no que, os economistas, chaman "actuac;om
sobre a oferta", é
dizer sobre os
agentes proveed o res de servic;os, ("identificac;om do proveedor principal).
Dentro da Sani;;/.,..•,d:M'"0''l ~ dade som consi"",-:..é ~ derados "provee;'1$(ft ':
dores,principai~"
~ o estamento me"""--"-'------' dico· e as instituigons hospitalárias. lsto conlevará, além
dumha consieragom privilexiada dentro do
conjunto da planificac;om, um modelo sanitário subpeditado ao poer hegemónico do
estal')1ento médico, e umha planificac;om
hospitalocéntri.ca e asistencialista.

ª

zac;om das actuais desigoaldades de trato
a trabalhadores/as e usuários/as. Os primeiros serám ''trabalhadores", e polo mesmo, laboral e asistencialmente, · subalternos._ quando nom entrem na dinámica da
su~ reciclagem mediatne a "carreira profissional", mecanismo mediante o quál o/a
trabalhadqr/a será adestrado/a para complir a sua func;om gregária do estamento
_médico, de acordo comos noves requissitos que exige a bio-tecnoloxía e/ou os sistemas de organizac;om e direcc;om de pessoal de tipo empresarial. Com respetio
aos usuários dá-se um passo quafitativo
na sua considerac;om de beneficiários dos
servic;os sanitários, e oférta-se-lhes como
"alterantiva" a considerac;om de "clientes",
o que implica o mantenimento dos seus
direitos e individualidade social só em
func;om da sua capacidade de pago.
Para a posta em prática destas medidas, .
em Galiza, a Conselhería de Sanidade elaborou o que chama: "Modelo Sanitário Diferenciado para Galicia", utilic;;ando umha
espanhola, paternalista e inclussive sensibleira linguagem, e onde mestu~am-se as
glossas sobre a "abnega<;om" (sic) profissionais das "enfermeiras" (sic), com outras
sobre a "querida tierra gallega" (sic). E todo escrito num idioma castelám nunca tam
"ajeitado" para descreber a "diferenciada"
realidade sanitária do nosso país.

A auténtica característica, "diferenciada",
Práticamente, o único obstáculo da LGS
de Galiza com respeito á Espanha, (e
para os actuais planos de privatizac;om, (e
que constitúe a síntesse da nossa difeque assim faz-se constar, explícitamente,
renciada realidade), Sres. economistas
no "Informe Abril"), é o relativo ao marco
o segundo objectivo consiste na liqui- médicos da saúde, é o trato que estamos
legal, estatal, de relagons laborais, de nedac;om de toda clas.§e de sistemas de para recever de Vdes. como "regiom" ou
gopiac;om, e .representatividade, (Estatuto
"automonía", quando Galiza é umha
ticipac;om e controlo por parte de.trabalhaMarco e Sistema Retributivo, Lei de .Orgadores e usuários na planificac;om, qualidaNac;om que para nada precissa, nom já
n os de Representatividade e Leí. da
umha considerac;om diferenciada, de plade aistencial e direitos ' laborais, que poFungom Pública), que apesar de serem
dam limitar a, impune, actuac;om emprenificadores que importam "técnicas motremendamente gravossas contra os tra- , sarial, (o que os actuais gestores nomeam
dernas", -(sic. do Informe da Conselhebalhadores, atenuaríam o · conteúdo do
ría), ou modelos de controlo do gasto em
corno "eliminac;om de rixideces"). A privatiantiobreiro Estatuto dos Trabalhadores
zac;om suponherá a progressiva transforconddos suecos, (outro projecto da ilumicomo único marco de referencia nas remac;om da gestom sanitária na linha de
nada Conselhería de Sanidade), senom
la~on~ laborais, que agqra pretendem reiqualquer empressa de "livre mercado". Isprocurar· sistemas de Saúde que partam
vindicar os gestores actuais da privatito conduzirá a meio prac;o a introduc;om
dumha melhor auto-organizac;om, controzac;om. Um marco idóneo para a livre imlo, e aproveitamento dos nossos recurde critérios de representatitividade laboral,
pos$ic;om dos ·critérios da eponomía de
segundo critérios exclussivamente empresos em fum;om das necesidades sociomercado; gestom empressarial; prosariais e á reconverssom, (ou inclussive
sanitárias reais.
moc;om profissional "competitiva"; "carreira
supréssom), dos organismos de represprQfissional"; contratos, sanc;ons e despisentac;om sindical polos d~ "participac;om
Só apartir destes critérios, de respeto da
dos incontrolados, etc., cumha absoluta
e colaborac;om" profissional, (questom que
dignidade sor;ial, política e económica da
impunidade.
nossa Nagom, podremos depois argalhar
já, práticamente, estam a realic;ar as Juntas de Pessoal), potenciando a entrada do
sobre cómo competir por mercados, exOs "Informes" ánteditos nom fam, pois,
corporativismo profisional e sindical, como
plorar melhor os nossos recursos natusenóm acelerar, com argumentos economecanismo de neutralizagom do conflito
rais, fazer mais produtiva a nossa indus·micistas, a posta em prática, ~ curto
de ciasse, e, polo mesmo, da conflitividatria ou avaliar o costo do mantenimento
prac;o, dos planos de privatrzac;om do Seide laboral.
do nosso estado de saude. Só no contextor Sanitário Público, que já estavam, (coto dumha transformac;om global das conmo desmostramcs), contemplados, de jeiO terc;o passo será a introdu<;om de umha
dic;ons de vida do Povo Galega e desde
. to ambíguo, na LGS desde 1986 e que,
nova "ideoloxía da saúde", para os
a nossa considerac;om social e cultural
agora, tanto o "Informe Abril" como o docomo Nac;om terá coeréncia talar de protrabalhadores/as e usuários/as da Sanidacumento da Conselhería de Sanidade da · de, onde o concepto de Saúde passe de
gramas de Saúde ajeitados para o Povo
Xunta, deixam totalmente ao descuberto e
Gal ego.
ser um direito fundamental da pessoa, incheios do seu auténtico "sentido".
separável da sua situac;om social, cultural,
económica ou ecolóxica, a umha presPolo contrário, com modelos de planifiAmbos os dous documentos nom som secagom sanitários, argalhados para satisfatac;om quantificável, e medível, em términóm umha etapa mais do processo de renos económicos, onde, desde a pre- , zer as necessidades da política económica do Goyerno espanhol, as especulativas
conver~som do ~eitor Sanitário, que mixtivenc;om primária a reabilitac;om, todas as
ficam ante a opiniom pública, dando-lhe a
actuac;ons estém condicionados, e inclussiou as expeitativas hegemónicas do corpoapariencia de "logro social", pouco menos
rativismo, sempre existirám os "vasos de
ve determinadas, polo gasto económico
auga" nas mesinhas de pino nos angostos
que "altruista", faze aes usuários/as, utilique geram. Os trabalhadores serám qualifizando, inclussive, umha terminología que
cados, · incentivados e promocionados, na
quartos onde iacem os doentes probes,
trata de .introjectar umha nova "ideoloxía
como única medicinha, tal e como descremedida da sua "eficiencia", é dizer· na meda saúde", da mau das novas consignas
vía Azorím em "Pueblo". Com planificadodida que adaptem o .seu quefazer profissiopropagandís.ticas do livré me(cado ,capitares assim cujo "amor profundo a esta tienal as necessidades nor'n dos usuários/as,
rra" 9sic, literal), léva-lhes a pensar, falar e ·
lista: "achegar a medicinha ós doenes",
senóm do "prodúto final" ou o que é o mes.
mo: a economía
"competitivida- ·
escrever como os auténticos colonic;ados
de", "axilidade
da saúde. Su~ . e colonic;adores que som, difícilmente po. na
gestom",
derám artelhar para Galiza algo mais que
poni a criac;om
"funcionalidade",
dumha
nova
um documento escrito com a sua mau ...
"eficiencia" ...
classe de profismais com a mente pensando em Madrid, .
Suécia, Inglaterra... é dizer, fóra totalmensionais mediatne
SAUDE PODE PASSAR
A pretendida, (e
te da nossa realidade e polo tanto destinaa introduc;om da
provábel), privati- , _ _ _
D_E_S_E_R_U_M_D_IR_E_·t_T_O_ _ "carreira profis- do ao seu absoluto fracasso, questom que
sional" que dirixicelebraríamos a nom ser pelas vítimas
zac;om total do
FUNDAMENTAL
r á a formac;om , que vam ter que pagar com o seu dinheiseitor sanitário
nom virá da maú
DA PESSOA
deica. os objectiro, a costa da sua saúde e pode que, indumha série de
clussive, com as suas vidas semelhantes
' vos da gestom
"pagos" de deter. A UMHA PRESTACOM
~mpresarial.
disparates e aberrac;ons asistenciais.
•
minadas presDETERMINADA POLO GASTO
RAMÓN MUNTXARAZ é Psiquiatra, Xefe CliA conseqüéncia
nico da Comunidade Terapeutica "6 de Maio"
ECONOMICO QUE GERA'
será a profondido Hospital Psiquiátrico ."O Rebulhom"
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.CRISE NO GOVERNO BASCQ .

O sector Auñamendi
'

•

qe EE p9deria ingresar .no partido de Garaikoetxea
1

•

'

~

'

•

•

trato
; pri11eslitera: da
pro.1 o/a
:omento

A expulsión de .EA.(lo governo
.·
.
culmina unha operación d9señada por'Arzallus

1issi~

A definitiva saida de EA dó .
~
Governo tripartito ..de
Gasteiz, ven confirmar as
previsións realizadas pola
maioria dos analistas
bascos. Despois de 222
dias de friccións.o probe
resultado da·atividade .
institucional no órgao de
governo basca limítase á
aprobación do orzamento
da Comunidade, un claro
reflexo das contínuas
regueifas interpartidos que
marcaron estes sete
meses de nula acción.
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fos
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• JOSEBA MACIAS/DONOSTI

O anúncio de José Antonio Ardanza, o pasado luns dia 16, da
expulsión de EA do Governo tripartito polo seu suposto incurl'!pri mento do programa comun
acordado xunto a PNV e EE,
marcou e marcará a actualidade
sociopolítica basca das próximas
semanas. Nunha comparecéncia
ante os meios de comunicación
que se prolongaba durante máis
dunha hora, Ardanza acusaba
aos seus ~x sócios de governo
de ter incumprido un acordo pré. vio, segundo o cal, "non deberia
tirarse á lus pública un debate en .
torno á autodeterminación no
prazo de tres anos e nove meses". Calificando a situación do
Governo de "inestábel e débil", o

lehendakari anunciaba simultá~ ·
neamente. o comezo dúnha rolda
de conversás con outras formácións políticas cara á configuración dun novo Executivo, encontros dos que queda excluida He- ·
rri Batasuna.
A aÚtodéterminaciÓn e a suposta
infidelidade aos acordos -prévios
por parte de EA foi o argumento
utilizado polo P~V para ,se desfacer do partido de Garaikoetxea, no que realmente aparece·
como a culminación dunha longa
história de vinganzas tras a criación deste novo partido, despois
da aberta hostilidade existenfo
no seo do's nacionalistas representada por duas corr~ntes encabezadas no seu d_ia por Xabier
Arzalluz e Carlos Garaikoetxea.
Moitos son os interrogantes que
surxen agora annte o xa iminente acordo PNV-PSOE para o
control do governo de Gasteiz.
Sen dúbida Eusko Alkartasuna
atravesa agora as suas horas
máis difíceis en plena campaña
de acoso e derribo. Eliminados
dos seus únicos centros de poder no caso gipuzkoano tras do
acordo pactista entre socialístas
e petíeuvistas (na Deputación e
o concello donostiarra), a sua incorporación ao tripartito viña representar o seu último feudo co
control de tres carteiras, verdadeiras patacas quentes da nova
atividade institucional. Dunha
banda, Educación con graves

ao entón lehendakari, un. risco
político sen parangón na recente,
história europea e, agora, redan- .
deando a xogada, eliminar practi. camente do mapa político-'basco
'-a unha formación que sen dúbida
xeneraba moitas contradicións
no seo do partido jelkífie e, espe_
cíficamente, entre as suas bases.
Xa o dixo no seu dia ·o pr-Sprio
Garaikoetxea: "Non deixa de ser
curioso que nos acusen a nós de
ter roto un pacto, cango ¡:>reviamerite o próprio PNV pactara cos
socialistas para eliminar a EA da
Deputación de Guipuzkoa bu doConcello de Donostia, por un'ha
banda, ou ao chegar a acordos
< coa Coordenadora Lu;raldea pa~ ra trastocar a decisión das Xunffi tas Xenerais no conflito da·9uto...___ _-""---"'=--'--'-----"'-'--____,
. :r:
via". Non lle faltaba razón.
problemas tanto no marco universitário (aí queda como referéncia o casó Emilio Barbará, o
polémico rector recentemente
trasladado) como no do ensino .
nos níveis inferiores (definición
dos modelos lingüísticos). Outro _
tanto pasa coas Consellerias d~ ·
Xusticia e Economia e Planificacióñ, todas elas controladas agora, tras a expulsión; polo '_PNV.

No centro
Euskadiko Ezkerra ·

ción Democrática" Hai -quen es. pecula mesmo cunha posíbel
unificación entre EA e os' membros de "Auñamendi" no ·que seda un novo intento de criar unha
forza política de carácter socialdemó9rata no panorama político
basco. Pero seria X:ogar a cabalo
perdedor. O PSOE tende as suas
mans ao PNV oferecéndose como sócío natural, o PP declárase
"di'sposto a colaborar" e HB tala da culminación léxica e esperada
dunha crise anunciada.
· -- /

Mentres o PNV ~egue a levar
unha operación de laboratório
deseñada en detalle no edificio
Granada da capital bilb~ina co
asesoramento dos ·seus "ca:dros"
na Universidade xesuítica de
Deu~to:· apertas ao PSOE, ·coqueteos ao PP e a sua oferta~de
-frente eleitoral-ante os noves comícios m;;tatais,' axudas,a HB e a
E1A "para sacalos da lama" ...

E neste maremagnum, non podl~mos esquecer a_EE, unha for-

za políti~a que silenciou . calquer
crítica ao PNV á sombra. da sua
pequena cota de poder en .
Lakua. Contodo, os parlamentários c;le Auñamendi, o sector crítico que representa 11]aioritariamente ao colectivo gipuzkoano
Todo parece indicar que Xabier
do partido, manifestou a sua disArzalluz, o Papa negro da políticrepáncia coa atitude de Ardanca basca, conseguiu por fin o seu : za, o que ven representar na
obxectivo. Non podemos esque- .práctica un novo elemento c:te encer que el -conqueriu no seu dia
frentamento coa direción do apa"depurar" un partido cando estarato do partido, representado poba no poder -expulsando mesmo
la corrente denominada "Renova-

Son as causas da política basca.
Pala sua banda , os socialistas
parecen dispostos a facer a v.ista
gorda ás· suas aspiracións de
afianzamento do espácio económico basca e á máis segura ·incorporación de· Ramón Jáuregui
á figura de vicepresidente. O
tempo confirmará as hipóteses.
O que si parece claro de momento é que os integrantes de
EA pouco teñen que .facer nun
partido ·que xa desde hoxe apenas canta nunha area política
demasiado estabilizada.
•

ELEICIÓNS EN CATALUÑA

Os acontecimentos na URSS e a cris·e do estado-das autont?.mía:s.xogan ao seu favor

O movimelito a prol da independéncia .gaña terreo
• PACO SOTO/BARCELONA

ralelismos entre 1:.ituánia e ·Catalunya ~stabelecidos por algunhas forzas nacinalistas provocaron a resposta dura e contundente de quen desexan que a.s
causas sigan ·como están, léase
-o denominado "Estado das Autonomías", a Constitución, os estatutos e demais leis e estruturas

Os acontecementos
políticos vividos
recentemente en Cataluña
puxeron sobre a mesa as
ánsias de meirande ·
soberanía, e mesmo de
política~.
independéncia,
compartidas por amplos
Preparando as
sectores da sociedade
autonómicas
catalana. As convulsións
políticas acorridas nunha
O que alguns xo~nais de Madrid
calificaron de' "aux'e db nacionaparte do continente
lj sm o catalán" non é senón 'a ·
europeu e o auxe dos
resposta máis ou menos política
movimentos nacionalistas
e máis ou menos estrutürada sona antiga l:JRSS e noutros . . ciálmente de sectores numericapáises do chamado
mente significativos, se ben ainda minoritários, ante ó estado de
socialismo real provocaron
bloqueo autonómico que -se vive
repercusións en
no Principat. CiU apresurouse en.
Cátalunña, precisamente
afirmar que non busca a indecando se estaba a iniciar
pendéncia de Catalunya, senón
maiores compéténcias. lsto nun
un debate sobre a validez
momento no que o Governo cenou non do actual
tral e a Generalitat se preparan ·
autogoverno. Ao fon-do a
para negociar outravolta a finan:_
posíbel convocatófia de
ciaCión autonómica: Pujol sábeeleicións p~ua o 15 de
se -forte e quer tirar o meirande
· partido da situaci , n. Pedir máis
De<;:embro.
As declai:acións do presidente
da Gene.ralitat, Jordi Pujol; e
dout~s ·dirixentes da coalición
Convergéncia i Uni(> (CiU), ·a favor eje que Madrid_modifique a
sua política autonómica, e.os pa-

cartas e preparar o terreo cara
unhas eleicións autonómicas
que se anúncian _antecipadas posibelmente o 15 de Decembro-. son os dous obxectivos ·de
Pujol e dos políticos converxentes, ou as duas caras de~a mes-

respectivas bazas e dirixíndose
aos seus votantes, tradicionais e·
potenciais.

A esquerda nacionalista ·
e independentista ·
As formacións pplíticas de esquerda e de signo nacionalista e
independenti~ta prepáranse taménpara facer frente a un posíbel adianto: dos comícjos autonómicos. Souberon captar os cám ~
bias acaecidos na Europa e son .
conscentes de que deb~rán redobrar esforzos, se de verdade
queren ser. opción de govern0 e
-qonducir Cataluña pola via da independéncia. O .derradeiro Onze de Setembre (Diada nacion~I
de Cataluña) foi a proba de lume
. para estas forzas, especialmente
para E~querra Republicana
(ERC), que se viran afortaladas
,No Onze df1 Setembre a Crida repartiu
pasaportes dos Paisos cataláns.
pala entrada masiva de militan. tes -alguns procedentes doutras
ma moeda. De pouco serve que . formacións independentistas- e
os socialistas cataláns, capitaneensancharon o s_
eu espácio políados polo seu prirneiro secretático. Non saiu tanta xente á rua
ria, Rainion Obiols, alerten sobre
como a; essperada, pero as deós perigo_s dun suposto ultrana~
mostració_ns independentistas,
cíonalismo e os movimentos xealén da frialdade ritual dos actos
nófobos ~ ínsolidáríos que poden · institucior:iais, organizáronse baidesencad_ear enfrentamentos en- ·xo o signo dunha maior unidadetre cataláns de orixe ou proce- -e deixaron de .ser simp>les espácios de expresi,ón emocional.
dentes doutras nacionalidades e
rexións" do Estado éspañol. Uns
e outros están .preparando o teUn sector da lgrexa catalana,
rreo, mo'lendo os. seus diferenatravés das follas parroquiais, tates peóns, explotando as suas - mén_se pronunciaron clarame~te

a favor

da independéncia, e a
petición de ERC, o mesmo fixeron de momento máis' de 1O concellos en todo o Principal. · Mentres, a organización cívica Crida .
a la Solidarifat, pensa poñer en
marcha consultas populares sobre o direito á_ autodeterminación
e a in9ependéncia nos municípios e outros colectivos .de diver. sa. natureza prepáranse para
afrontar un futuro qµe se anúncia
movido. ·

Os cámbios ·v inde_
i ros
É difícil nestes momentos anunciar os cámbios que han vir. Menos ainda predicer o rumbo que
tomará a ·esquerda nacionalista
e independentista. As dificuldades son moitas e as divisións
persisten. Sectores como o MDT,
Catalunya Lliure ~ os colectivos
de presos políticos, consideran
que ERC está a xogar un papel
negativo en todo e·ste proceso.
Acusan ao 12.artido dirixi_
do por
Angel Colom de facerlle o xogo a
Jordi -Pujol ·e de dividir e desarmar politicamente 'O independentismo. Mesmo asi, non hai dúbida-de que a situación está a mudar. O independentismo, hai
poucos anos francamente minoritário, vai gañando forza, e os
acontecimentos doutros paises
europeus e a sensación de que
o Estado das autonomias está
~n crise , xogan ao seu favor. •
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'A etapa Fraga é ün paréntese. no dese.1volvimen.to de Galiza'
Penso que o mundo empresarial
ainda non ten asumido o galeguismo . .Ainda seguen a pensar que o
senén Bernárdez foi o
galeguismo é unha cousa folclórica
priineiro parlamentário
Nun primeiro momento no partido _ e que non ten .incidéncia na sua
-nacionalista en' Madrid
M1N
falábase de autonomista, de gal e- economía, que non é seu problema.
despois de 1936 .. Rexeú
- -guista, pero tíñase medo a chaO DE DIREITAS
tamén os destinos de CG
.
marlle nacionalista. Franqueira, xa Franqueira o que fixo foi apróveitar
E..ESQUERDAS·
cando estaba en UCD, tiña moita a sua própria estrutura pero,
cando ainda era unha
obsesión por facer unha UCD ga- apoios, , o que se pode dicer
esperanza. Agora anda a
NON ME DI N.ADA
lega. S~mpre tivera ese tirón que apoios, non houbo. O empresariaescreber un libro contando
NESTES MOMENTOS: lle viña da sua pertenza ás Xuven- do ·galego sempre foi do PP e se_
as vfcisitudes deste partido · ·
'" tudes Galeguistas. A desfeita de gue a selo. Non se dan conta de
UNICO QUE
.que está nun momento de ·
UCD serviunos en bandexa o te- como defender os seus intereses.
_ME PREOCUPA É .
ma, aproveitamos a ocasión.
· Non se dan conta de que os interedesconcerto despois da
·ses económicos da Galiza, incluítraición de Vitorino Núñez.
QUE
GALIZA
SE
REXA
Existia daquela un apoio do dos os- empresariais son perifériPero Senén 13ernardez
mundo empresarial a este pro- cos a respeito dos do Estado. Os
POR SI MESMA' ,tamén recebe na.sua
xecto ademais do grupo Coren? nasos intereses non coinciden cos
• ALFONSO EIRI:

algo, é ql!e Galiza se rexa por si
'mesmo e non _dependa de fora .. ·

'A

0

· rebotica a moita xente que o
anima a seguir co proxeéto
--de CG, ao tempo.que.
refle.xiona sobre.o pasad.o e
. sobre o futuro, pero tratando
de non' crispar o congreso,
polo que ·garda comentários
e calificativos para os seus
.compañeiros inxénuós. .

. Como foi a sua chegada ao nacionalismo pois, até que acedeu
á direcci.ó n de CG, non era coñeci<jo dentro deste ámbito? ·
· Nunca sentin un verdadeiro fervor nacionalista, pero sempre estiven
preocupado poi.os problemas da
Gali_za. Polos coñecimentos que
fun acadando formouse en min a
idea de que Galiza estaba atrasa~ 
da precisamente por 'culpa _do cen_tralismo. Esa idea foise formando
en min pouco a pouco. Despois tiven respon·s abilidades dentro do
mundo farmacéutico mesmo- no
Consello Xeral, agudizándose en
min o sentimento de gálego até o
ponto de que, en todas partes, me
chama_
ban El Ga.llego. Ao mellor
isó" non fixo de min un verdadeiro
nacionalista no plano teórico, pero
sempre estiven moi preocupado
· polos problemas galegos.

,Cales foron as reflexión.s·que fixo
o chamado Grupo de Ourense.
para facer un partido autóctono?

intereses do Estado. Se non tes
unha forza política que defenda
eses intereses sempre estará en
inferioridade de condicións.

Houbo un momento no que se

'A CG
DINAMITÁRONA
DESDE FORA .
XOGARON CERTOS
INTERESES
ECONOMICOS CON
TODO O QUE TEÑEN
AO SEU SERVIZO'

'Q NACIONALISMO
DE ESQUERDAS E A
PONTA DE LANZA NA
DEFENSA DA GALIZA,
PERO NESTES
MOMENTOS NON
PODE SER
'MAIORITARIO

Até os tempos recentes non enen política

A min sempre me encasillaron como
un home de direitas, se cadr¡:¡ pala
miña forma de ser, son sério; pero.
para min o de direitas é esquerdas
non me di nada hoxe por hoxe. O
único que me preocupa, que me· di
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Que non veña agora o Partido Popular dicindo que é galeguista. todos os coñecemos. Eu vivin no
Congreso dos Deputados e sei
que nen defendeu o sistema de financiación autonómica adecuado
para Galiza, nen se opuxo ao Primeiro Plano de Estradas ... Así a
todo, mentres. a sociedade galega, incluindo o empresariado, non
se dé canta disto non irnos a nengun lado .

t~ara

Tivera vários oferecimentos pero
sempre me -neguei. Cando foron
as eleicións ao primeiro parlamento autonómico galego AP veume
convidar para formar parte qa sua ·
candidatura pero rexeiteino. Lago
atopei a Franqueira na Toxa e estí vome animando. Díxenlle que
non. Pero Franqueira era bastante
constante e, aos tres ou catro
días, apresentouse en Praia Ámérica, onde eu veraneaba. Comezamos 11 talar da pósibilidade de .
facer un partido galega e xa me
gostou un pouco máis a idea. Ao ,
final aceiteille, fun nas listas ao
Parlamento pero ·coa condición,
qúe Franqueira cumpriu, de que ia
ao Parlamento pero non me ia
meter na, política do partido. __ O
que pasou é que despois, ao faltar Franqueira, non tiven máis re: médio, forzado polas circunstáncias, que entrar de éheo.
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'Qs EMPRESARIOS
PENSAN
QUE 0 GAL~GUISMO
NON TEN UNHA
INCIDENCIA
ECONOMICA'

'Q BLóQUE
EVOLUCIONOU .
MOITO, PERO O
EMPRESARIADO
EVOLUCIONOU

p'ouco Po1s o · -~
· PSEUDONACIONAUS
MÓ NON LLE DEIXA
V'ER AS COUSAS'
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afirmou que foran uns .determinados poderes económicos os que·
dinamitaron a Coalición Galega.
Evidentemente CG foi .dinamitada
desde tora. Claramen'te xogaron
eses· intereses económicos con todo o que teñen ªº seu se.rvizÓ.
Agora ~inda a seguen dinamitando
e impedindo que saié;l unha forza
nacionalista que lles poda causar
problemas a nível de estadó.
tes
nda
i en
Po. to1 no
sei
e fi1ado
Pri.si a
alenon

~

Aqui só faltaba que, como está o
país, non tivésemos alguén de
ponta de lanza para rachar coa dinámica centralista. Este papel xógao o nacionalismo de esquerdas
ao que eu sempre admirei profundamente, pero penso que, na actual situación social, este nacionalismo non é capaz de ser maioritário, pero si pode seto o de centro
ou centro-direita.

1en-

se

~

'O EMPRESARIADO

nest~s momentos,
p~irse polo país.

GALEGO FOI· SEMPRE
DOPP
E SEGU_E ASELO'

Ante esta situación pe.nsa qÚe .·
pode existir .uilha espécie de
acordo entre as distintas forzas
sociais e políticas? _

é para preocu-

É moi difícil que.. o BNG calle no
empresariado. O Bloque ~volucionou moito pero o empresariado
evolucionou pouco. Esa .falaz cir- ·
cunstáncia que ·vivimos, cun pseudonacionalismo, non lle deixa ver
as causas : A ~tapa F,raga é unha ·
·paréntese no desenvolvimento de
Galiza en todos os sentidos.

Hoxe até estamos renunciando a
ser nacionalidade histórica. Nestes
momentos estou bastante· preocupado, fálase de recoñecer o feíto
diferencial. e só se fata de Catalunya e o _País Basca. Non vou dicer
que Galiza non. estexa avanzando
en termos absolutos por mor da Perguntáballe máis pola sua opiconxuntura mundial, pero en ter- . nión sobre a existéncia de conmos relativos está perdendo terreo tradicións de .interéses entre os
dia a dia comparada con calquer distintos sectores sociais.
outra autonomia española. Non debemos cair no pesimismo pero, Esa contradición~ non existe, o que
pasa é que hai pouca receptividade por parte do ~mpresariado, ·sobretodo porque lle chegan os
acontecimentos deformados. Están tentando aprovéitar a eclosión
dos nacionalismos precisamente
para provocar .aqui un rechazo no
noso ·pavo.
+·
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EXPROPRIACIÓN DE TERRAS

O Governador
ameaza
coa Garda Civil
.
.
'

\

.

300 v. ic. iños op·óñense ·a
que 0 encoro de Li·ndo
· ·so
aneg_
ue as su as .facendas
sen telas pagas
_

·

Electricidade. de Portugal, proprietária da presa de Undoso, situada
ria raía, pretende comez.ar- a encorar a água o próximo mes .. Máis
de frescentos viciños de Lindóso
e Lóvios opóñerise a esta medida
porque ainda non chegaron a un
acorde coa empresa para fixar o
prezo das terras e ca:sas a ane- ~
gar. ._

a eléctrica portuguesa deixaba caer as follas do calendário e das ..
cepas anq tras ano sen que dese
a cara, pero seguia a comprar
propri~dades por detrás.

Agora, ao querer encher o encaro,
ten presas e demanda das autoridades españolas que se . levanten
as actas prévias de ocupación ·que
en 'todos estes anos non se fixeMáis de trescentos .viciños dos ron. Como os viciños se opoñen a
concellos de L_óvios e Entrima · que as compras sexan como nunafectados polo encero portugués ha feira, sen ·que .se teñan en canta
de Undoso, véñense opoñendo a · as fincas ou a casa, senón a situaque se -levante a acta prévia da ción global, o Governador civil
ocupación dos terreas. A empresa ameaza con enviar a Garda Civil,
portuguesa proprietária da presa,· para que se levanten as tan temiElectricidade de Portugal, pretende das actas.
comezar a' ehcorar o pr.óximo mes
e intenta negociar· o prézo a pagar De.momento, o Governo central dep·o las facendas a anegar indivi- cidiu dar unha prórroga de 30 dias
Que camiño deberia seguir
dualmente mentres que os viciños antes de que se constitua a mesa e
~gora Coalición Galega?
reclaman o estabelecimento dun se asine a acta prévia de ocupabaremo a negociar que seria apli- ción. Neste prazo.os peritos dos vi. Está clarísimo. Xa quedamos sós.
cado a todas e cada unha das pro- ciños deberian facer unha valoraPrimeiramente te~o que dicer que
priedades.
ción das terras. Pero os afectados
non creo que se deba andar'agoconsideran que este prazo de tem-ra é:on vacilacións de pactos .coa
Esta táctica usada da ériip-résa , po non é ~uficiente, ademais de seesquerda nacionalista. Que consde regatear con cada viciño por guiren reclamando un baremo glote que cando foron ás eleicións
separado para asi conseguir un bal, para saber a qué aterse.
ao Parlamento europeu eu defenmellar pre_zo ; foi xa denunciada
din que os nacionalistas ·debiapolos proprietários desde un pri- Mentres tanto os viciños non· só vimos ir. todos xu_ntos. Andar facenmeiro momento, pedíndolle ao go- veh na incertidume de se podarán .
do un pacto cos bascas é unha
verno español que . se negociase recoller as suas colleitas porque
coña. Os tres partidos fumos leun baremo. Pero .a empresa por- comecen a súbir as águas sen prévando a bascas na cabeceira.
tuguesa, seguindo a experién.cia vio aviso, senón que tamén temen
das eléctr,icas españolas, foi com- a preséncia da Garda Civil e as
Se na Galiza houbese unha verdaprando pouco a pouco, ben direc- suas actuacións xa históricas dendeira conciéncia democrática non
teria inconveniente nengun en
tamente, ben através de interme- tro destes contenciosos.
diários, sobretodo a aqueles que
pactar cos nacionalistas de esquerda pois penso ·que esas difenon vivían nas aldeas, e moitos vi- Se a situación non se remédia po. ciñas inteiráronse de que se ia deremos ver as cenas vividas enréncias son cada vez máis artificiais, senda moito máis importante
construir ·un encaro cando come- Castrelo -do Miño, Belesar; Porto-O tema que nos une: o·.nacionalis- .
demouros ou Riaño. Moitos viciños .
zaran xa as obras.
mo. Se nós tivemos os lios que timanifestan que non pensan marvemos en CG por uríha discrepáncharse, ainda que as águas suban,
Política
cia ideolóxica, os lios que ia haber
se a empresa non paga as suas tede feitos consumados
con EG serian moito maiores.
rras e a sua casa antes. Non están
A atitude do Governo español e dispostos a consentir a política de
Eu son partidário de agu~ntar no
da Xunta foi de total inibición ante _ feítos consumados que implantou
noso espácio político con todas as
este ·feíto e os viciños ficaron in- a electrica portuguesa coa anuén. consecuéncias e sen cambiar de · . defensos.~O tempo foi _p~sando, cla e connivéncia da Xunta e do _
neme. Querer defender o nome de
+·:
os _afectados. organizárorise· pero .Governo central.
Converxéncia a: toda costa non ten
sentido. Se Coalición Galega ten
valor é precisamánte neste moATENTADO CONTRA UNIÓNFENOSA
mento. A miña idea está clara:
continuar con CG e a loitar...
)

'O tempo deume a ·razón' .
I

-

.

Como se sente despois de que
o tempo lle dese a razón a respeito de Vitorino Núñez?

'NoN SE DEBE
VACILAR .
SOBRE OS PACTOS
COA ESQUERDA ·
NACIONALISTA'

Persoalmente debíame atapar satisfeito pero téñolle moito agarimo
a CG e preocúpame moito o seu
futuro, tanto polo que representa
para o próprio partido como para
o conxunto do nacionalismo.

-'
...

o

-

IS

A operación eu víaa moi clara .
Coñezo perfeitamente a mentalidade de 1Fraga pero , s9bretodo,
coñezo a Vitorino. Coñézoo ben.
Fraga por conseguir a obsesión
da sua vida, que non é outra que
lograr a maioria natural, é capaz
d'e facer o que sexa e atopou o
home ideal para facerlle o traballo suxo. Ese home non é outro
que Vitorino Núñez.
O que pretenderon desde un comezo foi desarborar a CG e, desde ese ponto de vista, a xogada
saiulles ben. Eu advertino no
Congreso e marcheime, en gran
parte, porque vin que había dentro do 'lleu partido unha certa
crenza de que a unión con Vitorino ia solucionar os problemas.
Retireime silenciosa e elegante-:mente pero díxenlles: ides entrar _
no PP pero pota ventaniña de
Centristas de Galicia.
O tempo deume a razón. Os
meus dirixentes quedaron como
uns probes inxénuos (p~nso quelles fago un favor usando este calificativo) e Centristas como uns
farsantes que lle fixeron un gran
dano ao nacionalismo.
Como estamos · nas vésperas do
Congreso non .quera meter.me
moi a fondo p,ara que alguén no
vaia pensar que quero--Oesacredi. tar aos actuais dirjxente$, pero si
quera precisar·as declaracións de

Sénchez Castiñeiras efectuadas o
outro día ~ ·nas· que me conminaba a calar afirmando que eles estaban a cumprir o mandato do
congreso. Aquí están as actas:
"Coalición Galega ábrase a toda
negociación co obxectivo ·de
construir unha alternativa nacionalista de centro (mica, autónoma, independente nos seus procesos e presupostos eleitorais;
rexeitando as coalicións prévias
que impliquen compromisos con
partidos estatais". Está cl~ro,
non? Non se pode dicer que se
están a cumprir os acordes do
congreso: foi t:mha violación clarí:..
sima. lsto.é o. único que quera dicer, non pretendo entrar en polémicas precongresuais.

Se fose absolutamente preciso, .
vostede voltaria á dirección?
Non ·creo que- non haxa outro remédio. Se esta idea depende dun:ha soa persoa a onde irnos ir... Es- .
tiveri en pastos de certa releváncia
e sempre cando me rnarchei me insistiron para que me quedase.

Pero apoiará a unha dirección
que leve adiante as ideas que
antes expuxo? ·
·' ·

'FRAGA,

Totalmente. Isa, precisamente,
era o que pensaba fac~r cando
PARA CONSEGUIR
deixei a presidéncia .. Daquela xa
tiña conectado con máis de cuaA MA/ÓR/A NATURAL
r,enta candidatos da província dé
'"Z
DE
FACER
Outense, .incluída a capital ~· O que
E CAPM
pasa é que despois, no 90 por
O QUE SEXA. ·
cento dos concellos, nen sequer
talaron coa xente· de CG: Só
EN VITOR.INO
aproveitaron os concellos que lles
eran claves para atráelos. Só
O HOME
- - - - - - - - - - ·· q1;1edaron tres alcalde's, pero os
IDEAL PARA .FACER
tres foron claves no partido xudiO TRABALLO SUXO'
cial de Ourense porque lle deron
+
dous deputados.
_

ATºpou

Nova acción ·do Exército Guerrilleiro

Os concellos de Ferrolterra ··

quedaron u·n ·dia ·a escuras
polo ·derribo de.torr.etas
Até 32 horas estiverón a escuras
16 concellos de Ferrolterra debido
ao derribo de duas torres de alta
tensión ; acción . perpetrada polo
Exército. Guerrilheiro na mañanciña do venres, dia -13 de Sete'llbro.
Esta acción non só paralizou as
fábricas e comércios, senón que
afectou tamén a granxas e á vida
· familiar, porque, debido .á falta de
fluido eléctrico tamén quedaron
sen auga moitós viciños ·por non
.funcionar os sistemas de bombeo.

bastante máis paveros, com os daqueles qu_e tiveron que apr~ar a
sua boda por este feíto.
Os explosivos foron situados no
concello de Neda, en duas liñas de
alta tensión diferéntes e alternati. vas·, o ·qu.e lle levou a afi'rmar ao . ·
p_ortavoz de Unión-Fenosa que "os
autores do ·atentadó sabian moi
· ben o que facian".

Estas palabras foron interpretados
por alguns como un intento de proxectar s_ombra sobre os empregaAs valoracións de urxéncia talan de dos da própria empresa qué ese máis de 5.000 mil millóns de pese ~ . dia se en~ontraban en taiga ~ Os
tas de. perda debido a paralización sindicatos· apresuráronse a candeda actividade comercial e industrial. n ar este atentado, sen dúbida o ·
- Xunta a casos graves houbo outros · máis espectacular do EGPGC, +
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ARXENTINA APÓS AS ELEICIÓNS
., O presidente Soña.cun poder hexemónico e quer.impoñer a-pena de marte

Seis meses de estabilidade eConómi.ca
bastaron para que Menem recuperará o cr~dlto
··~

co responsábel da axenda de audiéncias do xefe do Esté;ldo. Ela é
o seu e.x marido, o sírio libanés Al
lbrahim, integraban a banda delicitiva que .lavaba dólares do narcotráfico. lbrahim foi nomeado por
decreto nun alto cargo cia Aduana
do aeroporto de Ezeiza, un poste
que resultou clave para a introdución ·de maletas ateigadas de dólares que chegaban desde Europa ·e Estados Unidos. Semella
kafkiano, pero lbrahim foi escollido para tan delicadas funcións
pésie a non saber nen palabra de
· español. Hai uns días, cando un
xornalista ·1embrou a Menem semellante despropósitQ, o presi dente, sen se inmutar, retrucou :
"O home estaba para mirar á xenle ... ". Tamén Mario Caserta, agora
detido como un dos cabecillas da
organización , formaba parte do
·circo áulico de Menem e foi el
·mesmo quen administrou a campaña _eleitoral do. peronismo no
1989. No escándalo que investiga
a xustícia arxentina e que estalou
tras as investigacións realizadas
polo xuiz ·español Baltasar Garzón, .aparecen involucradas outras personax_e~r moj cercanas a
Menem: os seus secretários Vico
e Hernández.

•J.C. MTNEZ. BETELU
BUENÓS AIRES

Cando
os índices
de· popularidade
ctwgaran ao
máis baixo nível
de expresión'
CarJos Menem .
descobreu que a
estabilidade
económica
era o que máis
importaba
á maioria dos
·r arxentinos. ,
·Fresca
namemória
colectiva
a hiperinflación
que acelerou
que a saida
de Alfonsin da
Casa Rosada,
o governo
espec4lou con
aquel a
traumática
experiéncia
., . elanzouse
a unha inten$a
campaña
de acción
psicolóxica
da man
·. dos meios de·
comunicación
masivamente
partidários
· da sua política
económica.

il

ta Antonio está procurando o padriño que sexa capaz de influir para
borrar do pasaporte do xenocida o
selo do agrávio.

Unha xui~a na picota
O governo está volcando todos os
seus esforzos para botar un marito de esquezo sobre o lavado de
,dólares do narcotráfico, pero o tema segue a ocupar espácios nos
médios de comunicación e mantense ·1atexante na opinión pública.- Os esforzos chegaron aos tribu nai s para que o xuiz Miguel
Pons desistise de pedir o xuício
político da xuiza Maria Servini de
Cubría, ac sada de graves irregu1ari d ade s ·na sustanciación da
causa: falsedade ideolóxica e incumprime.nto dos deberes de fun cionário público. Servini de Cubria
convertérase nun instrumento do
Poder Executivo: puido probarse
que se reunía con Menem na residéncia de Olivos para lle informar
sobre as investigacións , ainda
que Menem , sorprendido in fra ganti, argumentou que nas entrevistas talaron de temas eleitorais.
As excusas esvaecéronse ainda
máis ·cando se estabeleceu que a
xuiz entregqra fotocópias do expedente xudicial aos orgañísmos
de intelixéncia do Estado.

· O prezo da estabilidade

En verdade, o plan de axuste que
agora conduce Domingo Cavallo,
o cuarto ministro de Economia de
Menem, logrou unha estabilidade
sen precedentes en moitos anos
na Arxentina. A inflación reduciuse a menos de dous díxitos (en
Agosto foi do 1,3%) e esta circunstáncia, nun país que bateu
records mundiais inflacionários, é
todo un logro. Perq é un logro cun
alto custe social que recaeu sobre
as costas das maiorias : máis da
terceira
parte da povoación (doce
.
.
.
millóns de persoas) acadaron a
Menem, da man de Domingo Cavallo, descobreu que un tempo de e~tabilidade despois de anos dunha inflación desbocada, podian darlle a chave do
. ~'
trunfo. Na foto da esquerda protesta sindical en Buenos Aires, ás portas do Congreso.
categoria de pobres e outros tantos integran a empobrecida clase
día
seguinte
ten
un
ao
e1e11oraoo,
a
que
c.ree
que
pensar
que
·
t,;oma
unha
pataca
quente
A .paridade do ~ dólar mantida du1T1édia que perdeu boa parte da
"non so de pan vive o.home", rerante seis meses foi determinante· 25 ou 30 por cento de_inflación, xa
calidade de vida. Os salários e as
flexouse na capital federal, onde o
Os argumentos empregados polo
nas· resultados das eléicións do 8 ·- é un avance'', dixo Menem uns
xubilacións quedaron conxeladas
·r adicalismo se impuxo comeda- · governo para se zafar do escándadías antes das éleicións. Non era
de Setembro pasado nas que ·o
desde hai tempo , cando tiñan
unha teoría simplista: caudlllo
lo percorferon todos os camiños,
mente. Ainda que na capital ar~
ofici~lismo se impuxo en dez ·dos
chegado a un dos máis baixos níperonista estaba a transmitír un · xentina os estómagos non están
desde unha suposta conxura ínter-. veis históricos. Nesas condicións
trece distritos en disputa. A oposisentimento que os inqueritos ,de
nacional para danar a imaxe arxeninteiramente satisfeitos, o voto neción, particularmente a alicaída
o consumo interno descendeu
opinión reflexaran con moita antetioa -no exterior (com.o_-solia dicer
se distrito seinpre tivo un· compo·. esquerda, plantéase moitos intevertixinosamente freando, como é
cipación. Sen opcións á vista e así~
Videta cando se denunciaban os
ñente de ·meirande elaboración inrrogantes e tenta atapar resposóbvio,o gavear dos prezos. O pan
milando o país a un barco que se
telectual e política. Ali o" eleitorado
seus crimes) até algunha presunta
tas. Para eles a vontade das urcomezou a faltar en moitos fogaafundia, a maioria que votou ao
non se deixou seducir pala pregotrama política do márxismo nun innas non SE! compadece co xeralires e afame fai estragos en ·amcreeu
que
a
estabilidade
governo
terito de perturbar os plans do gonada estabilidade económica e á
zado descontento que existe en
plos sectores da povoación. As
hora de deitar o voto evaluou a
verno. "O xuiz Garzón é ün extreamplos sectores pola xestión des- ·económica era o únicó que tiña a
estadísti~as indican que a falla de
mista de esquerda" _exclamou o fiadmiriistración Menem desde unte peronismo :neoconservador 9e . man para evitar o naufráxio.
alimentación produce a marte de
Menem. Parécelles unha paradoha perspectiva máis ampla e
nancista Jorge Antonio, un home
vinte mil nenas aos anos, adexa que os pobres e os castigados · O destape fascista
exercitando a memória histórica. · que acompañou a Perón nos seus
mais de deixar graves secuelas
polos despiadados axustes segan
anos de exílio madrileño. Antonio,
Unha proba deuse co retorno do
nos- que poden sobreviver. Os ·
a votar por este gqverno, pero é . Óue na Arxéntin.a o fasci0mo
socialismo ao parlamento·despois
que antes de atapar un espácio no · hospitai-5 púbficos carecen do
s.e mpre atopa adeptos demóscomprensíbel que isto acorra nun
de 26 anos de ausénc.ia, desta
primeiro governo peronista era enmáis elemental para atender á _
trouno, máis unha vez, o ex-tepaís onde o 80% db eleitorado divolta representado por Alfredo
fermeiro, amasou unha das meixente e unha epiodémia de· sanente coronel Aldo Rico, cux'o
8 ravo, un vello loitador polos . randes fortunas deste país. Era ínvídese entre peronistas e radiramp~lo en pleno desenvolvimenmovimento político de' recente
cais . Coa diferéncia de matices
direitos humanos que no 1977 foi
timo amigo de Juan Duarte; irmán
to sorprendeu ao Estado sen vacicriación obteu o terceiro lugar
que existen entre ambos partidos,
secuestrado e torturado pela polide Evita, quen se.. suic;:idou nos pri- . nas d;3.bondo. Xa morreron 41 necia do xeneral Camps. .
- meiros anos' da década do '50 cano certo é que o radicalismo non .(meio millón de votos) na provínnas que non foran vacinádos, pe~
cia de Buenos Aires e no que vive
. se alonxa demasiado das receitas
do saiu á luz un escándalo finanro o próprio govérno recoñeceu
a t~rceir~ parte da povoación do
0 voto dos porteños non só inclue
ceiro que o ~iña coma un dos seus , que a caüsa principal dos falecieconó,micas aplicadas por. Mepaís .. Lanzado á area política coa
nem. E máis, recoñeceri que con
principais protagonistas. Hoxe A~o cuestion.a mento ao plan de
mé·ntos débese á desnutrición.
pólvora fres.ca nas suas mans.
eles no · governo o ·plan non teria
axuste senón que · se extende a
tonio coilverteuse no vencello que
axitando as bandeiras do naciovariado, salvo -din- no aspecto
outros aspectos da xestión de
est~a utilizar o ex-almirante Emilio
nalismo ·misturado de populismo e
social: eles ·terian sido menos
A miragre arxentina .
Menem. Por exemplo, aos escánMassera para Jograr un acercacrueis cos sectores sa1T1erxidos. · ao son de marchas militares que
dalos por _act9s de corrupción que
mento ao gqverno de Menem. O ex
atronaban o espacio, Rico converinvolucraron a empoleirados per- · · membro da Xunta sentiuse agraMentres os problemas sociais agateuse no artífice do destape fas"Se ao traballador se lle dá estabisonaxes ligados ao poder, xente
viada porque ao xestionar unha _vid ízanse, o governo non perde o
cista e engadiu un novo elementC>
entusiasmo pala estabilidade ·ecolidade, se cdbra o seu ·salário, por
da máis absoluta confianza do
sa para ·ingresar aos Estados Unipara analisar na controvertida vi-n.ó mi ca e o presidente Menem
máis magro que sexa e a fin de
presidente. É o caso da sua EtXdos puxéronlle un carimbo coa pada política arxentina. A outra cara
mes ten a mesma cantidade, sen
labra Indultado, e agora o financis- . atrévese a di.c erque. o r:nundo fala
cuñada Amira Yoma, até hai pou-

ao
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ante a opinión·pública
da "miragre arxentina" porque a
Bolsa de Buenos Aires bateu records de transacc¡óns· no que a
oposidón distingue como "a gran
timba" pergeñada polos donos do
poder económico que através destes gblpes de mercado
tentan axudar ao govern o na sua prédica de
optimismo. Pero na Arxentina real as causas
vense doutra maneira:
os investimentos brilan
pola sua auséncia, con=tinua o desmantelamento das empresas públicas, os servizos (teléfonos, por exemplo) seguen a ser tan caros e
meos coma antes e o
governo vese impelido a
aumentar os impostas e
as necesidades do povo
para cumprir cos acreedores externos, os máis
entusiastas na política de axuste.

A abundáncia da fame
As imensas praderías arxentinas
seguen povoadas de facenda, pero
a carne, o plato típico arxentino,
chega con menos frecuéncia á mesa: na última década os arxentinos
comeron un 30 por cento menos
dese producto. Poderia pensarse
que unha dieta variada é a que
desprazou ás carnes roxa$, pero
·non é asi: a xente foi diminuindo o
consumo alimentário polo permanente deterioro dos seus ingresos.
Se a cesta familiar está calculada
en dez millóns de austrais (uns mil
dólares) non é preciso abondar en
detalles para comprender a angúria
que viven millóns de persoas neste
paf s. Para os xubilados que cobran
uns cen dólares que ás veces non
alcanzan nen para medicamentos,
a circunstáncia é verdadeiramente
dramática. A política de axuste é
tan severa, que os xubilados que
gañaron xuícios por diferéncias salaríais cobrarán en 10 cotas anuais,
pagadeiras en bonos que ninguén

Todman~

Viva a morte
Convencido de que a
xente lle deu un cheque
en branco, Menem volveu sacar da manga un
proxecto que lle veu quitando o soño desde hai
ANXO IGLESIAS
tempo: a pena de morté.
Comprometido até a méO perigo hexemónico
dula coas políticas que traza Estados Unidos para este continente,
Menem ven axitando a pantasma
Mellor sorte que estes vellos tivedo narcoterrorismo e en repetidas
ron os militares e policias: seguirán
cobrando xubilacións de priviléxio -ocasións quixo implantar a pena
de morte para castigar aos narcopésie a que o governo añulou as
traficantes, un extremo que nun
que percebian outros sectores, enpaís como a Arxentina convertiria
tre eles os lexisladores. Afortunaa todos os seus habitantes en podos, tamén, son 600 xuices naciotenciais candidatos a se ver frente
nais qué cobrarán 30.000 dólares
a un pelotón de fusilamento. Me-:
cada un en efectivo contante e sonante por atrasos salaríais. A boa . nem sabe que a cultura da marte,
estimulada _desde o cimo do poletra que o Estado fixo cos maxisder, pode espartar masivas adetrados forma parte da estratéxia
sións na Arxentina e é por iso que
política do governo, ~ue aspira a
despois das eleicións do domingo
traballar coas mans libres desde os
8 apresurouse a anunciar o envio
tres poderes. A decisión de Menem
dun proxecto ao Parlamento pésie
de elevar a nove o número de
a que o ano pasado o Congreso
membros da Corte Suprema de
rexeitou unha iniciativa ·semellanXustícia para contar con maioria
te. "Non vexo porqué os s·ecuesadicta no máis alto tribunal do país
tradores que enterraron semivivo
foi, no seu momento, o máis claro
indício dos seus obxectivos hexe- · ao tillo do sindicalista Diego lbáñez (amigo de Menem) están no
mónicos. A perigosa hexemonia á
cárcere: terian que estar baixo t&que aponta Menem ten ao seu farra" argumentou o mesmo presivor a maioria parlamentária, consodente que firmou o indulto en favor
lidada nas recentes eleicións. Por
se fose pouco, hai que sumar ~ a tie Videla e dos que lle axudarori a
enterrar vivos, semivivos e mortos
compracente atitude da dirixéncia
a 30.000 persoas.
.•
sindical que sumisamente asiste á

o novo virrei

• PATRICIA GRINBERG

As celebracións do V Centenário
-gabadas desde xa polo presidente Menem- non podia faltarlle
o seu virrei. Claro que, habida
canta dos cámbios experimentados no xadrez mundial nestes
cinco séculas, quen reina sobre o
Rio da Prata hoxe tala inglés e
recebe. instruccións da Casa
Blanca e non do Escorial.
·
O certo é que o embaixador Terence Todman gañouse en boa lei
o alcume que l~mbra a época da
colónia. O diplomático converteuse nunha p~rsonaxe máis da galaria de poi íticos e governantes e
é frecuenteler nos diários ·as suas
opinións sobre a realidade nacional, habitualmente salpimentadas
con consellos e até adverténcias.

.

quer. An~e a expectativa de vida na
desaparición de vellas conquistas
Ar?<entina, é seguro que a maioria
sociais que serán anuladas para
dos vellos irase deste mundo sen
dar paso á flexibilización laboral, inentender en que consiste a "mira- . dispensábel para continuar co plan
gre arxentina" e, por suposto, sen
de axuste. Das 14 folgas que lle fi:cobrar e:> que lles deben.
xeron a Alfonsin, os burócratas sindicais pasaron á máis absoluta pasividade para se
_ converter en celosos custódios dunha política económica que segue a favorecer a selvaxe acumulación de ganáncias dos.
grandes capitais.

Sen rubores nen disimulos, na
segunda ·semana de Setembro,
Todmari visitou o Parlamento para explicar a senadores e
. deputados a posición da administración Bush en favor do pago de

royalties para as especialidades
mediciñais que se fabriquen no
país sobre a base das drogas
descobertas no exterior. Unha
semana atrás, o canciller Guido
Di Tella admitira que as autoridades norteamericanas poderian
aplicar sancións comerciais contra Arxentina en caso de que o
Parlamento ·non votara un proiecto favorábel a esa demanda.
No Congreso -frente ao irmán do
presidente, Eduardo Menem, titular do Senado- Todman e a sua
delegación foron moi directos e
claros coas suas adverténcias.

Este aberto intervencionismo dun
embaixador estadounidense nos ·
asuntos internos do país non se
ollaba desde os tempos de Spruille Braden, quen no 46 elucubróu
a Unión Democrática, unha alian?ª direitista (na que interveu, ouh
casualidade, .o Partido Comu-nista) que inte.ntou vanamente frear
o avance do peronismo en ascenso. As atitudes dese diplomático deron Órixe ao famoso slogan ·"Braden ou Perón", tal foi a .

dimensión política' que adquiriu o
daquela em~aixador.
Moita auga correu por baixo das
pontes e o nacionalismo populista
do xeneral Perón foi reemprazado
polo "realismo" pro-estadounidense de Menem quen, mais papista
que o papa, recoñeceu as repúblicas bálticas mesmo antes que a
Casa Blanca, para dar só un
exemplo.
Asíduo visitante do despacho
presidencial, Todman medra aq
ritmo da influéncia da DEA na Arxentina. Os axentes da Drug Enf orceme nt Agency asesoran á
Policia Federal e nos últimos meses aumentaron -notabelmente a
sua atividade na fronteira boliviano-arxentina.
O 12 de Outubro do 1992, seguramente, Todman e Menem descortizarán algunhas botellas de cava
na embaixada española. Afina!
conquistas son conquistas e, a
quen importan os índios cando está en xogo o destino do lmpério? •

Eusebio Polo e ootros compofíentes da coordenadora de Ex-Combatentes, .
acompafíados das duas secrétárias do Centro Gallego que os asesoraron.

Mái·s de 3.000 ex-combatentes
da guerra civil·afectados
.
.

A emigración ·. g~lega
·en Buenos Aires
reclama os seus direitos
·constitucionais
• XAN CARBALLA

Desde hai vários meses
perta-de tres mil exiliados
· ·
galegas veñen
reivindicando desde
Arxentina que as
autoridades .españolas
presten atención á sua
reclamación-de extender
aos emigrantes os
benefícios da pensión
contributiva. O colectivo
logrou reunir nun primeiro
momento 1.268
asinaturas de' afectados e
ten unha idade média
de 75 anos, vive
coa precariedade dunhas
pensións de 12.000
pesetas cando
o custe da cesta
da compra mensual
achégase ás 120.000.
Hai unhas s~manas, na liña de
decl?r'acións grandilocuentes
habituais, o presidente da Xunta
anunciou "irei ali onde estén galegas con máis ou menos dificuldades. Ao interno se é preciso".
Apesar diso os exilados galegas
agrupados na·Coordenadora de
Ex-Combatentes da Guerra Civil
Española na Emigración, non receben resposta algunha ás suas
demandas de ver recoñecidos
uns direitos legais aos que por
xustícia teñen direito.
No seu discurso de investidura,
no eufórico Febreiro do 1990,
. Fraga comprometíase con algo
que sabia que non tiña capaci. dade de xestionar por non ser
competéncia estatatária: a vontade dé pensionar a aqueles
emigrantes ·galegas que o solicitaran e o precisaran. No caos
económico latinoamericano son
miles de persoas emigradas de
Galiza que entrarian desexosá.s
n~sa promesa. O certo é que
en todos -estes meses as axudas foron nimias pero ben publicitadas: 1.600 levadas .polo
presidente da Xunta, pontuais
e non periódicas, na sua viaxe
a Arxentina.

·12.000 pesetas
que non cubren
Os 1.130 :000 austrais (12.555

pesetas ao cámbio) é a pensión que recebe un xubilado .
na Arxentina. Como denúncia
Eusébio Polo Lázaro (Coordenador Xeral dos ex-combatientes), ."se iso representa o 9%
do custe da canasta familiar
vital, como vivimos? Cunha
comida por dia e ben frugal,
porque non .nos queda outra
opción e non pagando impostas que aqui son ben fortes; os
servícios pagámolos porque
non nos queda outra, sen poder repor roupa nen calzado.
De cines e teatros hai ben
tempo que esquecimos deles!
Os galegas non somos choróns pero a necesidade obríganos a petar nas portas das
autoridades a ver se cos nasos golpes lles esperta a conci(mcia".
En todos-estes meses a Xunta
Coordenadora, que se reune
nunha casa particular por falla
de fondos para un local, só
atopou o apoio do Centro Ga- ·
lego ·de Buenos Aires que puxo ao seu dispar a duas secretárias que lles axudaron a fram itar todas as peticións que
dirixiron ás Cortes españolas
para que se extendan a eles
os benefícios das pensións
non contributivas contemplados na Lei 26/1990. Ainda que
globalizan a sua loita cos outros problemas -legais que tañen os emigrantes (lei eleitoral, nacionalidade dos tillos, ... )
manifestan a especificidade do
seu problema: "loitamos polos
direitos dos ex-combatentes,
esquecidos e marxinados nos
nosos indiscutíbeis direitos a
unha pensión .vitalícja, polos
nasos seis anos promédio de
servícios oe guerra e posguerra. Durante aquela loucura
non puidemos traballar, estudar e, por conseguinte, tam• pouco aportar á Seguridade .
Social. Se aos que estiveron
presos por r-azóns políticas lles 1.
r-ecoñeceron, con xustícia,
aquel periodo de horror como
· válidos en aportes á Seguridade social, por que a nós, combatentes de ambos bandos,
. privádos da nosa liberdade total, enfrentados cos nosos próprios irmáns para matar ou
morrer, non se nos recoñecen
eses anos de prisión e morte,
como válidos en aportes? Que
' cla$e de direitos promove o
•
Estado e~pañol?"
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CARTAS
VIVENDAS DE PROTECION
OFICIAL

ra Catalunya e _Euskadi; esquecéndose de Galiza.

XOSÉ LOIS

Fará ruborizar a alguns? Conteste Mariano Abalo pois Rodriguez
Peña xa semella que caiu' da burra. Cando aceden ao Parlameff
to vostedes, señor Vázquez Pozo, metido a editor en español e
7
·~ sabreaaor de publicidade? +

É evidente que no tempo que corre a política é uriha actividade
bastante xusta, ba,stante podre.
Na prensa, na rádio, na televisión vese ciaramente, canta
máfs forza, poder e apoio teña
un partido político máis o .utiliza
para facer manipulacións econó,micas e corrupción de poder. E
de dominio público o cheira que
bota o PSOE, máis ou menos .
igual de nial que ten cheirado
desde sempre o PP. A política
canta cuns mecanismos que se ·
poderian chamar mafiosos sen .
matiz nengun. ,
· Por certo, talando de máfia levamos uns dias atopándonos con
novas sobre o famoso marchoso
da jet de Vigo, o Telmo's, que
apesar de pecar do que peca coñéces(311e ben do que vai; o colmo dos cofmos son aquel es que
van de · boas persoas e son iguais ·ou pi ores que os que non
levan careta nestas tarefas.
Tocancio este tema ternos lido
ultimamente as "disculpas" de
Xosé Manuel Barros. As declara-~
cións deste home fanme .facer
perguntas: que tipo de burocrácia é a que adxudica as vivencias
sociais? Que nível económico
se esixe? Dependerá de cada
concello en particular? Non habia demandas suficientes para
que a construtora dera tantas a
unha só persoa? Quen controla
todo iso?
Certamente O Porriño é un pouco estraño, estas urbanizacións
de Torneiros onde parece que
está medrando o pavo, están
bastante alonxadas do casco urbano -se non fosen de protec~
ción oficial, quér dicer, se estivesen mellar construídas, seria unha zona residencial- pero xa
se sabe a que se prestan estas
circunstáncias, sabendo de que
está composta esta capa social
do Porri.ño, e habendo terrees
.máis perta, evitaríase o illamento
e a situación marxinal que marca
.as persoas segundo onde se viva, chegando a formarse .unha
espécie de gheto.

.

REIS, DEUSE$ E
CACIQUES ...NON!
O procesq polo que está pasando a U.R.S.S. e noutra medida e
tempo os países chamados socialistas con governos comunistas, está sendo tratado dun xeito
tendencioso por parte· dos meios
de comunicación deste país e
dos de fóra, máis polo que Non
Se Di que polo· que si e pala forma de éxpo-lo:
1.- Está-se metendo nun mesmo "caldeiro" o proceso de indetección oficial son para xente _ao servizo do estado-nación que .
pentjéncia dalgunhas repúblicas
nunha situación económica baspersegue a homoxeneización e a
soviétias e o acontecido en Albátante precária, pode que estexa . supresión- de identidades, cultunia, lugoslávia, Roménia, etc.,
equivocado/a.
rais e diferenciais que obstaculicando
haberia que facer análises
cen ese obxectivo. ·
moitci menos frívolas diferencianDo mesmo xeito que os de "arriba" aproveintan as suas vitórias,
Os mass media teñen a Madrid . do situacións, países, pavos... e
tendo sempre como .telón de fonpor referéncia nun sistema de
os de "abai.xo" ternos que aprodo a história e como ética a obveitar estas situacións para recentro-periféria-província, (non
xectividade.
clamar o que nos pertence e noresquezamos que par.a os romamalmente nolo quitan das mans
nos, província era sinónimo de
2.- As "cadeas" de- T. V. galega
para sacarlle benefici.os.
terra dominada), . por iso ás vee españolas empeñan-se, umha
ées un chega á conclusión de
e outra vez, a ·través dos telexorOxalá chegue o dia no. que o caque Madrid ten totalmente mononais-telediarios, en meter-nos na
ciquismo deixe de existir e non
polizada á lnformación; transmícabeza a idea do fracaso do sisquede máis que no naso recordo
tese·nos unha exposición que se
tema· comunista pero non o fan
para lembrar unha situación de
fai na capital; unhas festas que
dun xeito direGto, ainda que si
inxustiza que non se deberia vol- ' s-e desenvolven · en Madrid; uns
suficientemente evidente como
ver realizar,
escritores que viven en Madrid.
para que mesmo "o tillo do cura"
lsto pretende ser. unha carta ao
A pedra do poder cai sobre o · -lea--se entre liñas- poda inteirar-se. Onde xa non é preciso ler
director, . reivindicando dun xeito . centro do mapa, provocando ontanto
entre liñas é nos artigas e
totalmente solidário a situación
das concéntricas, que nos checolaboracións de prensa que asidestas famílias, exemplo dun
gan á peíiféria como graciosa clonan alguns "famosos da pluma"
ación. Mentres tanto Galiza, a
bon número de xenté que vive
· e coido que por teren asumida
nesta situación e fqrman parte
sua cultura fica muda, e o povo
tal condición xa se eren os únida realidade oculta. E totalmente , galega segue carecendo dunha
cos en posesión da verdade caninxusto que se lle concedan-.esta
dinámic_a comunicacional própria:
do
en realidade non son máis
clase de vivendas a un tipo ao
que vítimás. dun anti-comunismo
A povoación .galega está a sofrer
que lle sobran comodidades,
viscera~ e produto das democráque lle sobran vícíos, mentres
un proceso de aculturación, de
cias formais de ocidente que lehaxa outra xente que _vive na miperda de referéncias que conduvantan acta só da "sua" verdade
séria e que o necesita máis ca , ce a ünha perda de identidade,
en
aras dunha liberdade entendi· el, moitísimo máis, pois el non o
de "conciéncia nacional" de reada á "sua" maneira.
necesita.
fi rm ación do próprio. Por iso é

ªº

Outra causa a tratar, que para
_min é de significativa importánEvidentemente estas causas non
éia, foi a primei_ra pergunta coa
as ven os políticos: poi's deberíque me atopei ao inteirarme desan velas!!
+
te asunto: non se daban entreg.aCOORplNADORA DOS MOVIMENTOS
do as vivencias, segundo palaALTERNATIVOS DAS RIAS BAIXAS
bras do alcald~. publicadas na
Atios·Cambón (Porriño)
prensa no seu momento -o
Concello adxudicou unhas cuantas, non? Teño notícia de catre . O CENTRALISMO
famílias aos ·que o Concello
INFORMATIVO . ·
concedeu vivencia _perta do ver.tedeiro de lixo do Porriño; trátase
Se o·espazo nacional, a conciéndun galpón dividido en catro cor.cia nacional e unha construcCión ·
tes, dentro de calquer unha demental, unha "imaxe" que selas o alcalde co carpo que ten
construe a base de mitos, tradinon creo que se pud!3se revolver
cións, ioentidades, etc., vemos,
moito; o nível económico que tecomo na Galiza os meios de forñen é bastante baixo, pero facilimación de masas fomentan a
tándolles unha amortización
"imaxe" -construen a ·realida· axeitada á sua situación econóde-, transmiten a información
mica é cun pequeno estarzo pela
de maneiía dependente tacen a
sua banda poderian conquerir
Galiza como parte dun todq en
unha. Comparando as viveridas ·· vez de· tratala como · un ha realide Torneiros ca cuchitril onde vidade autónoma.
ven,
primeiras son "pazos".
Non sei, pero teño na cabeza . a
A sociedade de comunicación de
idea de· que as vivencias de pro- · masas é un instrumento etnocida

as

-

EUDOSIO GÓMEZ
. (A Corufla)

cada vez máis necesária a cria3.- Son grandes titulares, mesción dun espazo, dun ecosiste. -mo en portada -'-faltaría máisma comunicacionar galega que
as manif~stacións pro-Eltsei-contransmita a dimensión da Galiza
tra- "golpistas" na U.R.S.S. ou o
e.orno realidade diferenciada, paderrubo de estátuas como a do
ra defendersed frente ás menpróprio Lenin e, a este paso, non
saxes dos meios de comunicaseria raro que un fato de fanátición alleos que actuan a modo
cos tentase violar o repouso, no
de elementos disgrngadores.
cemitério do Norte londinense, do
maior ideólogo do século. Eviden- Pra rematar quera dedicar estas
temente "pasamos" duri Stalin
linas os traballadores de Rádio 4,
-e non "Stanley" com curiosapor seren eles as últimas vítimas
mente o chamaron o día 25 de .
da prepoténcia centralista.
+ Agosto
na T. V.G ...,- pero os Í•críti ~
ALEXANDRE CARRODEGUAS
cos" que pretenden criar .entre
MARTÍNEZ
(Valdoviflo)
nós estes meios de comunicación .
.non devemos ser tan parvos como para aplaudir, cos olios pechados, a estrea destes neo-capiPARLAMENiO EUROPEU
talistas que van comenzar a desDespois de ler a prensa non teño
cobrir, e xa o fixeron os alemáns
máis remédio que poñerme a es- · ·da leste, as "maravillas·~ do sistecreber. Landa e Barrera. HB e .ma máis ·poderoso do mundo.
ERC pédindo -no Parlamento eúropeu, ao que acedaron cos vo4.- Hai que admitir que o sistema comunista nos · países nos
tos dalguns galegas, o recoñecimento da autodeterminación pa- .que estaba ·oficialmente estabeJ

/

lecido, sempre coas diferéncias
próprias antes sinaladas, foi mal
levado, mal xestionado .. : Pero
iso non hai que interpretá-lo, se
queremos ser obxectivos, como
. un fracaso do mesmo, senón
dos seus xestores e ademais hai
outra causa que tampouco se di,
pero que "todos los españoles
entenderán muy bien": chama-se
"acoso y derribo": acoso e derrubo capitalista dun inimigo afogado e ante o que, en conciéncia,
moitos teriamos que reflexionar,
se non o fan antes os "nasos"(?)
políticos que é o máis probábel.
5.- As chamadas "democrácias
ocidentais" (parece sér que máis
aló todo é ditadura-dura) deven
ser tan curtas de vista que só
poden/queren ver os cartas na
man pero nunca os olios de
aqueles aos que lle-los rouban ...
Pero o todopoderoso-Sam xa pode durmir tranquilo e "nós" no seu
colo porque o demo vermello empeñar ha-se empeñar deica as
orellas e as recén estreadas "democrácias" europeas non lle han
ter moito que envexar en débeda
externa a América do Sul, e a reforma agrária que cantara Carlos
Puebla será esta vez a que dicten
desde o despacho oval, e se non
que lle-lo prengunten aos Yonomami da Amazonia .. .
6.- Cristiáns ... católicos .. ., confesarede-vos deste pecado de
hipocresia. Vós que tedes os pés
quentes e un santo a quen rezar... vós que pagades os impostas "relixiosamente" -non vaia
ser que logo San Pedro vos pida
a factura co LV.A .... vós que, celebrades a "caída dos infieis" pero non tedes/ non queredes ter
ollas para ver as misérias que
nos arrodean, nen sequer as vasas próprias ...
7.- E vós, agnósticos e ateos, e
vós comuna-socialistas reconvertidos en social-demócratascapitalistas encobertos que non
queredes ver a viga no ollas próprio, consecuentes por unha vez
con vós mesmos ecos vos prin·cípios, se é que vos queda algun
decente ou humano.
8.- Uns e máis os outros lembrade os logros do comunismo
para os oprimidos e non o esquezades á hora de vos deitar.
Pero se preferidas seguir asoballando, mentindo, ocultando ou
ro ubando ... que o deme vos dé
moitos maos pesadelos.
.9 ..:__ Que lle-los dé tamén aos que
se fixeron chamar país do "país
das liberdades" e que teñen tantos· pobre debaixo da ponte de
Brooklyn que tentan agachá-los
cori mareas de "Coca-Colas" e
"hamburgers", de misis "patriot"
ou "tormentas dos desertas".
10.- Premonición:
Veredes
· uns, os outros e os de máis aló
unha invasión no Caribe, agora
que están s"sós", agora que o
mundo está "c·onnosco" ...
Reflexión: Que ninguén nos quite o sano pero que o demo deixe
insomnes a todos aqueles que
·nolo queren quitar. ·
·•
XESUS SANMARTIN
(Compostela)
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¡·OEncontro de Escritdfes Galegos e PortugU:eses

.

revela aos <\Utores do Sul do Miño un mundo literário ignorado
Os part~cipantes peden ás universidades lusas a cria~ión de qisciplihas de literatura gale~a
• G. LUCA DE TENA

Os escritores galegos
coñecen, estudan e seguen
a actualidade pontoal da
cultura de expresión
portuguesa, men~res unha
parte importante da
nómina das letras lusas de
hoxe ignora que exista
unha realidade cultural na
outra beira do Miño. A
panorámica do Encontro
de Escritores Galegos e
Portugueses en
Co~postela, permitiu
-apreciar esta disimetria de
intereses, deformada en
moitos casos polas
anteolleiras dun
neo-hispanismo luso.
José Saramago, o autor que mellor
representa o momento favorábel
para as letras portuguesas nos mercados editoriais de todo o mundo,
respostou por direito unha pergunta que rondaba desde o cornero as
sesións de traballo do congreso.
Como ven Galiza os escritores de
Portugal? A Galiza non existe, di o
autor do Memorial do Convento
con· intención auto-crítica. As revistas de letr~ falan da novela actual galega a partir das traducións
ao español. O descoñecemento da
realidade na que se desenvolven as
letras na Galiza, contrasta cea
atención da investigación, a poesia
e a narrativa da Galiza para a realidade de Portugal, sobre todo despois do 25 de Abril.
Pilar Vázquez Cuesta, coordenadora con Henrique Monteagudo do
Encontro 1que organizaron o Consello da Cultura e a Universidade
de Santiago, anunciou que na vindeira Fe ira do Livro de Lisboa estará representada a produción edi.torial galega pota primeira vez. O
participante no Encrmtro aprobaron unha moción pola que e olicitará ao "directores das universidades portuguesa con licenciatura en portugué , o funcionamento
dunha di ciplina de' cultura galega.

Homenaxe
a Manuel Maria
Duas mesas redondas sobre a poeia actual nos dous paises· inaguraron o Encontro, Xoves 12. Cun
percorrido de anédotas e experiéncias persoais; Manuel Maria fixo. a
primeira intervención da mesa de
poetas galegos para explicar como
se habia recuperar nos _ano·s cincuenta a edición de poesía. Dario
Xohan Cabana fixo do seu tumo1de
palavra uRha hqmenaxe, secundada
por todos os integrantes da me$a, á ·
figura de Manuel Maria, pol'o seu
protagonismo na hfstória da poesia
galega contemporánea. Cabana denunciou públicamente ao poder político por procurar ma.nter na marxinalidade a un poeta símbolo da
i-esisténcia.
Outros aspectos tratados na mesa
dos poetas ,foron o compromiso,
(Femán-Vello) e a necesi~ade de se
·. abrir a outras literaturas e de reco-ñecer' como unha das condicións

Margarita Ledo intervindo na mesa de escritoras

Lois Diéguez, Maria Xosé Queizán), a do 75 (Conde, Xavier Alcalá, Martínez Oca, Fréixanes) e a
dos 80 (Rivas, Suso de Toro e Suárez Abel).· Para Freixanes, a partir
desta data o escritor empeza a considerar o mundo desde o plan da.
literatura, nunha ·posición distinta
da do escritor-militante. Freixanes
situa na novela Dos Anros e do
_Mortos de A. Rei Ballesteros o
ponto de inflexión que anúncia unha nova narrativa con mercado
máis amplo, prémios; competividade e pluralidade.

nuel Lourenzo, Eduardo Alonso e
cía que abria a sesión sobre o labor
Xulio Lágo, concretábase nas difidas escri~oras de ambos dous paiculdades persistente dé normalizases aos distintos níveis de activida-.
ción do feito teatral, especialmente ·
de de tres xeracións. de mulleres
escritoras. Nos últimos cincuenta
no que se refire aos espácios de reanos prodúcese unha demisión da
presentación e. ás condicións económicas. Na pa1te lusa, as alusións
marxinalidade e a penetración nos
centráronse pola contra nos freos á
espácios da avangarda. Estas tres
criatividade, na liberdade do teatro,
etapas son a das décadas dos 40 e
as presións institucionais, as censu50, cun diferencialismo acrítico; a
ras indireitas e o compromiso. O
dos 70, marcada por un igualitaris·mo mastulinizante e a <leste dias
referente do Salazarismo- e o peso
que a cultura da ditadura d~ixara
sinalada por un novo diferencialismo crítico. Isabel Alegro de Masobre a cena portuguesa, asi como
a relación de compañías e autores,
galhaes mostrouse contra a exisocuparon as· intervencións· de Joaténcia dun apartado adicado ás muquín Benito, Carlos Porto, Joao
Na mesa de narradores gal egos",
lleres escritoras.- Esta especializaCasares valorou a importáncia cenc_ión tamén foi recusada durante o
Louren~o. Helder Costa e José Oliveira Barata.
coloquio, polo que supuña negar a
tral do humor na arte de narrar e
mantivo a atención do salón nobre
existéncia de mulleres en c:adansua
Manuel · Ferreira, Baptista Bastos,
de Fonseca co relato "dun escritor
mesa específica. Ana Hatheley ne· Francisco Belard, Toreado Sepúl~ ..
gou a existéncia dunha escrita difeque estivo a piques de ser tristé''
Vázquez Cuesta orgalzadora do En·
contro
veda e Viale Moutinho falaron sopero cambiou a tempo. Alfredo
rencial feminina e dixo que, pola
bre o xornalismo, en Portugal na
Conde acusou á escrita galega de
contra, é na criación artística onde
impostas pola modemidade, a .deser unha literatura· de profesores
as mulleres se poden desenvolvér . derradeira mesa do Encontro. Entre .
aparición dos poetas como mito
os galegos interviron Méndez Fe- ·
para profesores e laiouse dunha sucon máis liberd:ide dentro da socie(Ramiro Fonte).
rrín, que calificou a tnformación
dade patriarcal.
perioridade abusiva, exercida desdos diários galegos de reducionisde a cátedra, sobre o mercado de
Claudio Rodríguez Fer distingueu
ta, caciquil e dependente. Ferrin fiA revisión do teatro nas duas bánnovidades. A asunción do realisna sua ponéncia tres castes de disxo unha crítica do iberismo que
das do Miño apareceu claramente ·.
mo, a descr~pción do que acontece
curso poético: español, lusista e
hoxe volve a atraer como proxecto
diferenciado. Na parte galega a.
aqui e agora, foi a proposta de Xauniversalista. Esta opinión fqi cona unha parte da intelectualidade
preocupación emerxénte de Mavier Alcalá. Suso de-Toro falou do
testada pdr Xosé Maria Alvarez
portuguesa, e reclamou un proxecperigo de filoloxización que supón ·
Cáccamo que lembrou a leitura de
to informativo comun que procure
o peso do profesorado dentro da
poetas espafiois ·pola sua xeración.
como fin últjmo ·a independéncia .
nómina dos escntores e reclamou a
Os grandes poetas.. do 50 (Helder
de Galiza e o rencontro coa franxa
consolidación dun mercado de
Pacheco, Eugénio de Andrade) foperdida na ~dade Média que é Por-_
criaéión literária especfficamente
ron a atención principal de Femangal ego.
·
tugal. Francisco Fernández del
do .Pinto do Amara!, que pi-ecedeu
Rieg() fixo alusión á pren·sa de exa Intervención de Pedro Tamem,
. presión galega na história e a sua
Francisco José Viegas invocou a
Egito Gon~alves, Fernando Guiconexión particular co mc;ivemento
· Almeida Qarret como criador funmaraes, Luis Miguel Nava e Fersaudosista a traveso da revista Nós.
damental da literátura .portuguesa,
nando Luis, relatores dµnha precisa
Luis Alvarez Pousa calificou ao
fronte da mitolc;ixia de E\;a
que
descripyión da lírica actual. Osear
profisional como xornalista-escocalifica de escritor francés. A xeLópes interviu extensamente no
. ba que recolle información pero ración de Garret, co seu neo-realis~olóquio sobre a poesía portuguesa
sen capacidade para interpretala ou
mo, fora a única capaz de explicar
interna.
·
convertila en metáfora e dixo que o
Portugal -aos portugueses. ·Saramago sumarizou a auto-crític·a dos es. nívet baix.o dos diários estaba en
boa parte influido pola contrataO dilema
critores lusos sobre o seu descoñeción de persoal ·de redacción sen
cemento das letras galegas. O autor
do .escritor-militante
· preparación.
situouse á marxe dos movementos
literários e recusou o carimbo de
Vfct r F. Freixanes diferénda no
Na sesión derradeira sobre xomapost-moderno que lle atribuen.
panorama da nar~ativa galega a
lismo, o escritor Joan GÚisanJeu
rparca de dous grandes autoi:es
un escrito de protesta polo seu desc0ntemporáneos, Blanco Amor e . Mesa de mulleres ou
pido de TVE-Ge criticou á.organiCunqueiro, que explican as claves
mulleres nas mesas zación do Encontro por non ter si-·
Saramago toi unha das figuras do
e aportacións distintas da xerac!Qn
do
invitado aos debates.
+
Encontro
Carme Blanco refeiuse ·na ponéndos 50 (Ferrín, Camilo Gonsar,
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Xosé Denís
.'Santiago estase introducindo nun circuíto cultural ·intf!rnacional'
O xer~nte do Auditório de G.alicia anunciob que Ivo Pogorelich podetia vol!ar en X~nefro ·
· . _.• VITOR MIGUEZ

O próximo 20 de Outubro
o Auditório da Galiza
cumplirá ~ous an_os; 24
meses, o pazo de
congresos aprendeulle a
falar ao país galego.
Este 20 de.Outubro
marcará tamén uriha
pauta; o comezo dunha
ambiciosa programación
. que respaldada por 250
· millóns de presuposto
( 150 aportados pola
fondación ," Auditorio de.
·Galicia") subliñará o
acontecer cultural donoso
país durante os seguintes
nove meses.
Á frente Heste "c.onglomerado cu!. tural" atendido por 14 empregados · e que alberga duas salas (de· 1033
éspectadorns e 35.0 respectivam.ente) atópase Xosé Denis; nacido en
Negreira hai 43 anos, licenciado en
filosofía e psicoloxia e con estudos
de teoloxia en Salamanca, o actual
xerente do Auditório" logo . dunha
traxectória que o levou através do
mundo, atópase ante un proxectof .
que dirixe con esperanza e con
grandes dotes de ilusión. Ninguén
mellor ca el para facer balanza de
730 dias de vida.

...

TINO VIZ11VOZ NOTICIAS

duciu no áuditório ou foi este
quen introduciu ao povo dentro
de si?
·

O Auditório constrúe~ nun espazo
moi concreto dentro da cidade, á
entrada do bairro de Vite. Polo tanQue valoración se pode facer
to desde que nace ten unha opción
destes dous anos de existéncia?. . pop u lar para abrir unha brecha
· neste 'contexto.
Unha valoración absolutamente positiva. Coido que o Auditório con- . Esa. brecha da que fala abriuse
verte1,1se xa: no centro cultural gale- · ou ben o públicu asiste unha vez
go por autonomásia xa que nunca
para non rep~tir?
un centro destas ·características na .
.Gal iza reunira 1tal cantidade de visiEvidentemente a cultura ábrese a
tantes, que nestes anos foron mais
unha série de áreas e cunha série
de 300.000. Exposicións' como a
de níveis; non podemós conf~ndir
dos. artistas rusos contemporáneos
a cu.Jtura de entretimento, com.o as
ou a do Centro de arte Reina Sofia
novelas sudamericanas con outras
constituiron auténticos fitos.
actividad~s foitas ·desde unha perspectiva eminentemente foimadoras
Xa .que logo, hai-411), an'tes e un
como as nasas. E asi, hai unhas cadespois da inauguradón?
pa~ ás que lles gosta mais a telenovela sulameric;ana que Cidadán
Non só ·eñ ·Santiago, senón tamén
Kane~ Non cabe dúbidd de que hai
na Galiza. ·Santiago es tase introduque traballar nisto, pero o que está
c indo nun circuíto internacional
claro 6 .que· ha.i que incidir prefecultural e xa está dentro das cidades
rentemente nas xeracións xóvenes
máis importantes de· España, e é o
porqHc un povo culturalmente non
· · Auditório o que está garantido isto:
~e unprovisa.

Elitista ou popular
'Ese antes e ese despois, quen o
· marcou?, o cidadán de a pé ou as
tradicionais élites que frecuentan eses marcos?

do ele.mento popular está en cértas anédotas como a dos aplausos
't ora de hora e demais. ·Que opinión lle merece isto?
Partirnos dun país sen unha tradición estábel na audición da música
clásica e nun princípio a xente, en
consecuéncia, aplaudía cando lle
parecía, pero eu ·tampouco coI_lsi- dero isto tan importante; a min paréceine máis importante a espontaneidade da xente, a espontaneidade
desde a sua inxenuidade. Pero isto
é unha ·aprendizaxe; hai dous anos
habia ün nível e agora hai outro,
sobretodo cos nenos. Os nenos xa
repetiron e desde os primeiros concertos hai unha diferéncia enorme;
hoxendia son os próprios rapaces
os que ante o máis mínimo ruído
chámanse a atención. É incríbel a
capacidade' humanizád.o ra que ten
a música. A cultura en xeral hµmanízanos.

·- Pero á vez, houbo casos nos que
os artistas se comportaron dun ·
. xeito pouco correctó, como. a Orquestra Santa Cecília de Roma.
Estes comportamentos teñen a
ver con que q Auditório sexa un
Que incentivos barallan para a , cenário "de segunda" a nível euintegracion da xuventude? ·
ropeo?

primeiro concerto santiagués?
Iso xa o explicamos no seu dia; unha empresa priva~a trai a Pogorelich e fai un concerto privado e outro aberto. A empresa monta un
cóncerto privado e trai a quen lle
dá a gana; evidentemente o 'público
do segundo concerto era completamente diferente.

Pero non 11\.e pode negar que na
sua primeira actuación o pianis-ta estaba visivelmente molesto...
Ivo Pogorelich saiu encantado de
Santiago e posibelmente volte en
Xaneiro. Pero tampouco podemos
esquecer que Ivo é un. dlvt>; el
merriso deixou plantado ao mesmísimo Karajan.

Febre de Auditorios
A nível político suscitáronse polémicas coa paralela ·construció.n
do Pazo de CoJlgresos da Coruña. Que opina sobre o feito de
que .estas duas salas estexan tan
próximas e tan desconectadas á
·
·
vez?
Para min non é nengun problema;
ogall~ houbese moitos máis auditórios, Galiza necesítaos; ao igual
que· necesit~ unha orquestra sinf&nica, ainda que tamén necesita grapas de gaita, de teatro ou de ballet.
Para min non é problen\a, Coruña
e Santiago teñen povoación suficiente como para encher a sua programación.
.

Hai unha estructuración en tres
É un Auditório de primei'ra porque
áreas; a difusión de música clásica
aqui pasaron ·ós mellares .artistas ·a
constitue unha delaS; outra é a ennível mundial. A mellar mezzosocarregada da difusión de arte conprano do mundo, que é Teresa
Isa é unha verdade a médias. Que - - _temporánea, arte coa que. Galiza
Berganza, no único sítio que canta
é o que défine-a un centro como un
ten unha débeda histórica, e a teré en Santiago -de Compostela cancen_tro de élites? O. que o define
ceira área pretende producir Ct;ltu- · ·do está suspendenqo concertos por
npn é o que se pon dentro, selión o
~
( .
,
.
ra para xóvenes duri proxecto de
·todo o mundo. O que acontece é
aceso que adentro teñen as clases
concertos pensados para os rapaces
que hai agrupacións máis responCarlos Príncipe acaba de declapopulares. En de.finltiva, o custo
desde unha perspectiv.a pedagóxica
rar que o primeiro que necesita
sábeis qué outr<.\S. Evidentemente o ·
da entrada desde o momento en
en base a uns convénios cos coléda Orquestra Santa Cecilia, por un
Vigo é un auditório. Cos proxecque este non é elitista, nós racha:.xios. Nós contratamos un experto.
problema de hQtel, marcháronse
tos que hai en marcha, non ere.
mos con esa imaxen. No festiva·!
~n pedagoxia· musical; elabórase
que esta "Febre dos Auditórios"
sen dar un bis, cumpriroo o seu traMozart deste ano o que máis habia
un programa e uns textos enviados
ball o e xa está. ·
pode ~xceder o nível musical do
eran xóvenes en pantalóns vaqu~i
país? ·
aos centros escolares, de xeito que
~os e en anorak. Outro exemplo,
cando chegan aqui Xa veñen prepaPero marcháronse correndo e fuMontserrat Caballé góstalle ás
. rados, apesar de que unha vez den- . mando polos cbrredores... .
A min non me paréce. mal. éxito
amas qe casa de Vite, unha causa·é
tr:o hai unha presentación a cargo .
noso expandiu o anceio de música
que Hes cobren dez ou oito mil pedos concertistas. É un dos proxec·Pero cumpriron. Eles tiñan un con- ; por todo o país; as oito cidades
setas, e outra é que poidan vela por
tos que máis me ilusiona xa qu~
tra to para facer un, progr~ma e · teñen Óívd para r a sua respectiva
mil.
. cumprírono.
·
por aquí pasaron 50.000 nenos.
instalación, ainda que ·para expandir a cultura tamén, como dixen
Entón, foi o povo quen se intr!>A contrapartida da introdución
E a reacción de Ivo Pogorelich no
antes, hai que criar escalas e de- ·

mais. Neste eido o Aüditório podena ser o embrión dunha futura escola municipal de música.

Dentro do funcionamento interno·. Cales son os mecanismos de
contratación que se baraJlan?
Hai vários. Cando se inaugura un
-Auditório preséntanse arredor de
dez ou doce axéncias que traen os
artistas. A medida que o centro se
dá a coñecer recebemos propo tas
dos próprios artistas ; que Pogorelich quer repetir ou que Yehudi
Menuhin quer criar en Campo tela
os Cursos Internacionais Yehudi
Menuhin. Neste momento Santiago está na lista do principais
axentes internacionai .

Pode ser unha reaHdade o dos
cursos Yehudi Menuhin?
É un interese que ten el pero que
non podemos saber e se levará a
cabo porque o noso presuposto
ten unhas limiracións. Estámolo
estudando, antes hai que buscar o
cartas.

Cal foi o artista máis difícil de
acadar?
Ivo Pogorelich con moito. A últi:
ma hora acadouno traer a cidade de
Santiago; enviámoslle a Bruxelas
através dun músico coñecido del
un libro sobre a cidade e a anterior
progrm:nación do Pazo de Congresos; dias despois confirmounos o
seu desexo de vir.

Podérá garantir a -Fundación Auditório de Galiza a preséncia d~
artistas .deste nível nun futuro?·
En principio a Fundación ·ten un
compromiso estábel de catro anos.
Naturalmente aos catro anos haberá
que repensar as cous~s; estes días .o
Alcalde comentoume qué dúas empresas queren entrar a .forma. parte
do órgao de mecenazgo ainda que
non as podo concretar; Neste eido
as cóusas rodarán mellor cando o
govemo saque dunha vez a anceia- ·
da Lei de Mecenazgo.
+
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. --os mesmos do acné e as palomitas, recordan?- hai un par de
anos. Os bons r.esultados .económicos fixeron posíb~l est~ segunda ·
parte onde os millóns de d~lares
-na forma de explosións, persecucións e outra.s herbas- son tan
visíbeís como os cartas da baronesa Tita.

Poesía galega
en euskera

l'f.on se pode dicer iso de "segun.éias partes ... " porque a primeira xa
era hom'bel. 'Nesta entrega pártese
do feito de que o espectador pode
crer todas as trolas do argumento:
a imortalidade dos herois, o feito
que °'que McClaud-Lambert poda
perder cuarenta anos cunha só descarga eléctrica, nova maneira de
lifting selvaxe que ao mellar ten
posibilidades nun futuro próximo.

Poémas. náufragos
en versión de
J. Sarrionaodía
Poemas náufragos é o título dun
recente libro que recolle en galego
e euskera de diversos autores galegos. Poemas que atravesan o oce-.
áno, quer dicer, poemas que chegan deica nós coa dignidade de ter
asulcado o esquecimentó.
O livró recolle as mensaxes de oito
grandes poetas-náufragos gaYegos:
Manuel António, Luís Amado Carballo, Álvaro Cunqueiro, Aquilino
Iglesia Alvariño, Luís Pimentel,
Luís Seoane, Celso Emílio Ferreiro e Manuel Maria
Foron traducidos

ªº eúsc.aro por

Jo eba Sarrionandia, poeta e

narrador nado en Iurreta (Vizcaia),

1 durante a sua estadía na illa do
Porto de Santa Maria (Cádiz) e no
illeiro, que compoñen os diferentes
módulos da cadea de alta Seguridade de Herrera de la Mancha, no
mar de Ciudad Real.
·
Son deza eis os poemas xuntados
ne te pequeno libro. Dezaseis poemas versionados sen pretensións
antolóxicas, versionados co único
critero do gosto persoal, do amor
ao mar do piloto Manuel Antonio.

E é asi como na leitura destes cativos poemas atopamos elementos
que Sarrionaindia desenvolve na
sua própria produción. Os mariñeiros que aniñan na "Estrela descoñecida., de Manuel António son os
mesmos que estiman as horas
ollando o mar de de o bar do porto
no poemário máis 1ucidio do poeta
ba co, "Marine] Zaharrak"· ("Os
vello mariñeiros"). Pero non foi
só o poeta rianxeiro quen ensinou
as tra fulgadas ao checho Sarrionaindia.
Non é de axeitado deterno en
Amado Carballo. O poema "Taberna" reflexa unha cena que en certa
maneira lembra 6 "Querelle de
Brest'', de Jean Genet, quizá máis
coñecida pala versión cinematográfica que dela realizou Fassbinder.

Taberna
Chove fora. Nas pozas ·
aboia luz do gas.

a

Na lameira da rúa
entérrase un cantar.
Mariñeiros de Amberes
de Cork e Ronerdam.:.
O ~cordeón borracho
fata inglés, alem~ ....

Na folla do coitelo
fuxe a IÚz cal no mar.
Unha pelexa entre mariñeiros que
se repetirá na obra· de Sarrionandía.
Permitídme que vos. maltradt1za o
·poema:

Oroimeneko Portua
(0 porto da I~mbr;mza)
Traia á miña cantiga
o vello porto do Norde.
O sentimento das rúas molladas,
o tremelo dos vasos.
choqueiras varbas as dos mariñeiros,
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Luis Seoane

o centileo da boa xinebra,
a núa noite coábase
pola meniña dos nosos escarramelados
ollos.
Nascen ó-ár as follas das navalla
nos ermos da meianoite
Baixo a foz das caladas estrelas
corre quente na terra o sangue
Meri;:adas con novas moedas,
ó xogo do amor ~
deitábamos nas estreitas camas
ó colo de sireas mariñas.
A ledicia de cantigas gcxialleiras ·
a tristura do acordeón
Endexamais voltaremos, Ai!
6 porto da lembranza.
É probabel que Sarrionaindia escrebe e este poema tras a leitura
do de Amado Carballo. O basco
reco~le vátios elementos d.o .galego
para enxergar un poema próprio,,
un poema de Vellos Mariñeiros. E
asi como afortece o seu mundo,
como fan os bóns poetas: falar
cando é preciso. A história da poesía áchase ateigada de reflexos, de
imaxes qu~ se repiten nun e noutro
poeta, mariñeiros que aparecen e
desaparescen con sixilo. Lembro
cando Sarrionaindia traduciu "O
Marinheiro", de Femándo Pessoa.
Poderiamos tamén mentar -un poema
de
Esteba,n
Urkiaga
"Lauaxeta", publicado en 1935
"Txomoskortuba" ("O ·checho ou
grumete pél;>edo"). Carne de mar.
Náfragos por.<;abo e remate.

.

A segunda tradución ten un gosto .
máis afroitado. Poemas madurecidos no galego. Poemas que somente en galego foi posíbel escreber, e ·
polo tanto sazoar. Poemas náufra•
gos madurecid-0s no mar.
IÑIGO,ARAMBARRI

Náufrago.Iglesia Alvariño na .sua
· nenez de Seivane: "Un.s.ilencio todo estrelado de surrisas / no que .os
teus ol!os señan qous barquiños
ancrados/. Eu, solo o mariñeiro.

Inmortalidade
. ,,
,sen guion

·Náuftago ·Luís Seoane nun exílio
que tivo que cruzar para · fuxir ao
océano.

Os Inmortais1/

"E ti .vives no mundo, terra miña / berce

A ciéncia ficción _deu algúns fillos
bons nas séries A e B. Entre as do
primeiro grupo, ."Alien'~ e "Blade
Runner", de Riddley. Scott -da
que a ·película de Mulcahy pláxia
sen límite; entre as outras, "O siléncio dun deus", a excelente "Solaris" de Tarkovsky e tantas outras.
"Os imortais II" non aporta nada
fora dunha fótografia high-teéh e
unha banda sonora de Stewart Copeland -ex-Sting- que está ben
lonxe dos resultados de "A leí da
rua" de Coppola e que utiliza a
banda sonora de "Casablanca" de
~ Curtiz e, nun alarde de pretenciosidade, o mesmo Wagner con parte
do "Ring" para subliñar o carácter
supostamente mítico da aventura.

Tudos os planos, os encadrós favoreeedores para os actores, os trave· Xa nos cinco pnmeiros minu'tos, o
lling espectaculares non teñen outra función que a dé deixar ben cladirector Russell Mul~ahy -que
ro o carácter de comico longo, de
comezara. dirixindo video-clips para grupo,S famosos do pop mundial, _ spot "guai" ante o que os espectaantes de decidirse a facer o mes- · dores deben quedar hipnotizados.
mo pero cunha hora e média de
O . q~e pasa é que .o _poder d~ tesisténcia do espectador ante algo que ·
duración e co título de cine- prepara o ··espectador para a ensalada
é coma un videó clip estirado até o
infinito é de fátiga, de desexo por
temporal da película: os primeiros
enco.ntrar un pouco de sósego, de
segundos no ano 1996, logo no
capacic\ade de reflexión diante de
anq 2020 e despois cincocentos
tanto alarde técnico.
anos· atrás. Xa desde o princípio
indícaSe a mensaxe ecolóxica da
Toda a ironía de' duas pelíéulas refita: as radiacións solares,. a descentes de Paul Verhoeven, "Robptrucción da capa de ozono,. etc.
cob I" e ''Óesafio total" pérdese
Ante tales calamidades, só o v.irona fita de Mulcahy. -Sean Connery
llo MacKlaud-Christopher. Lamé o único que lle dá algo de vida a
bert pode loitar -no. senso máis
· seu persoaxe de antigo nobr.e espa~
físico -do termo- sen que pareza
ñol, mentres que Christopher Larrique lle importen rnoito os problebert segue demostrando que permas do meio ambiente, como non
da miña estirpe,/
.
sexa en forrña de terrorista loira ·e
tence á escola interpretativa de SaGali_cia, doce mágoa das Españas,/ deitarita Montiel e Víctor Mature: escosexy coa que non tardará en comda ren~ ao mar,
la na que o principio interpretativo
partir leito e causas políticas.
ise camiño...".
é o de non cambiar xamais de cara, pase o que pase. O malvado, inA inxenuidade do argumento é tqn
Náufrago Manuel María nu'.nha Teterpretativo por Michael Ironside,
· grande que leva rríoitas veces a
rra Chá onde é posíbel mon:er nos
é .tan cativo que dá un .pouco de
Altos Fornas de Vizcaia e viver · gargiallada máis aberta. -Se como
vergoña ollar tanto maniqueísmo
pelíctJla
de
acción
o
espectador
ollando o amarre dos -barcos ale·non sabe ven a que ven tanta exxunto. O actor imita descaradamáns, holandeses, soviéticos.
mente a Jack Nicholson en Batplosión, movimento, persecucións
man: criaturas sacadas á forza de
cómo non sexa para xustificar os
Poemas náufragos é .o título galego
Conxo ou do RebuJlón e forzadas a
millóns de dólares investidos na
- que ten esta curta escolma de texinterpretar <liante da Cámara. •
empresa, como coartada política á .
tos. Outro título, este eñ eúscaro, ·
fita- é impresentábel.
CARLOS AMAffO
máis explicativo e menos pqético,
é o de "Galegoz heldutako p·oe·mak", "Poemas chegados en galego". Un título cun trapela pero sincero. Un título de dupla tradución.
Quer dicer, que as mensaxes escritas polos náufragos que Sarrionanindía reco11eu achábanse escritos
na língua do remate do mundo, de
Fisterra, aló onde á palabra é máis
. necesária que en calquer outra parte. Quer dizer, que mesrrío as· traducións que nos chegaron desde a
outra orela do mundo, perdón, do
muro, estando eu eúscaro están en
galego. Non endebalde nos atristura o mesmo océano.

Náufrago Álvaro .Cunqueiro nun
.mar antigo. Tan antergo como o·
amor que tenta recoller nos seus
poemas.

. Náufrago Celso Emílio nunha verba irrecuperábel:
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"Os imort~is" é a tradución españt'la e metafísica de "Highlander", · ·
un video clip xigante -en canto a..
duración, non en ,.canto a calidade- que tivera éxito adolescente

Cartaz da peiícula Os inmortais 11
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ANTERO DE .QUENTAL·,
O INÍCIO DA MODERNIDADE EN-PORTUGAL
XESUS GONZÁLEZ GÓMEZ

O 11 de Sétempro cumpríronse os - · "Há pokum Antero lµtuoso e túr- .
bio_, que é para o Antero apostólicen anos da morte -'--Suicídio-- de
co, ascensional e apolú1eo, o que o
Antero Tarquínio de Quental, .nacitriste companheiro das roupagens.
do en Ponta ·Delgada (A~ores} ó
negrás na Nuit d~ décembre dopoano 1842, polo que o próximo ano,
eta frances: un étranger vetu de
ese mítico e mitificadQ e máis mistificado 1992, terá lugar o 150 ani- · noir / q,;i me ressemblait cpmrñe
un frere .. .". Este ac!J.ado de Sérgio
versário ~tl seii nacimento.
verase mallado e ·maleado polo
Antero de Quental é, foi e será, un · aprendices de psiquiatras e poiós
_diletantes da psicanálise..
- caso para a crítica portuguesa. Para
uns -Gaspar S.imoes, criado no .
Para a crítica de "tipo" marxista
intuicionismo . bergsoniano-o famoso· manual Lopes/SaraiQuental non era u°' poeta nato (?),
.va- Antero aparece como a en- ·
nen sequer un artista, cousa --en·carnación mesma· do fracaso persogade o famoso c'rítico-- que non se
al e do fracaso ideolóxico: "incompode dicer da sua prosa. Para Gaspleto como home 'de acción, inpar Simoes, Antero de Quental cría
un estilo de prosa descoñecido en .· completo como po~ta.
Portugal até os escritos do poeta.
A sua personalidade, ou mel!or, o
Quer dicer, . unha forma de expreseu caso, interesa máis que os seus
sión sen retórica nen graqdilocuéncia, case oral e directa que fuo po- ·
versos". (lsto dician nas primeiras
edidóns, logo a corrixenda foi algo
síbel a xeración de pensadores e
máis que brutal e Antero pasa a ser
prosistas da primeira metade do séoutras c·ousas, completamente .difeculo XX . .Aquí, o .famoso crítico da
rente~. Véxase calquer edición ac"Presen~a" visa cára a un nome
fundamental: António Sérgio, que
tuallzada do tal manual.).
será outro dos críticos de Antero.
Hai, tamén, a crítica psiquiátrica
'se a posición fronte ao poeta por
e/ou psicanalítica. · É aquela- que
nos fala do "éaso Antero". Era· un
parte de Gaspar Simoes era de
neurótico.? Era un histérico, cQmo
"empatia? 1 --cando non de antipatia-, António ~érgio ,.. que desde
lle diagnosticou o famoso qu~rcot
· novo (1907) comeza a estudar áo
en 1877· ("On s:est trompé, vous
n'avez rien a l'épine [dicíase que
poeta, sinte unha imensa simpatja
tiña imha enfermidade na espiña o ,
cara ao illeu. Sérgio, que desde noV<? (1907) comeza a estudar ao po- ' que lle causaba ~astornos ·nervoun dos fundadores da Internacional
eta; sinte unha imensa sirnpatia casos]: vous avez une maladie de
en Portugal. A sua ideoloxia era
femme (sic) transportée dans un
ra ao illel\. Sérgio prepara unha
proudhoniana. N une a renegou de.:
nova edición dos "Sonetos'', a obra
corps d'homme; c'est .l'hysterisla. Cando d.espois pe dez anos de·
. me")? Seria un esquizofrénico?
-poética- fundamental de Antemilitar abandona, non é para atacar
ro. Cámbia a orde de edición dos
Quen sabe. Non importa nen inteao movimento obreiro neil para
resa, o home -a sua vida- non
poemas e agrúpaos por temas. (A
desdicer aos seus antigos compa- .
. explka a obra, ainda que mediante
primeira edició¡i, preparada po.r
ñeiÍos. Soubo viver o seu proxecto
·a obra poda~os. saber, un pouco, · contraditoriamente, pero nunca reOliveira Martin~ estaba organizada
por orde cronolóxica.) Aparte poncomo era .o home. E como todo honunciou como os seus amigos de
lle á sua ediCión un fundanie.ntal
me, era un ser dividido en dous.
aventura: E~a · Qu~irós, Oli.veira
prqlogo e uns comentários e notas
Martins ... recuperados axiña, en viExiste tamén un.ha parte dá crítica
a cada soneto. No prólogo Sérgio,
da, pola btirguesia portuguesa.
sen 'que logo tire todas as conseque intenta ex.p1icar a sua obra
-poética- a meió da sua ideolocuéncias ~o seu achado -quizá
Mais por que se intenta explicar a ·
fose imposíbel nun espírito racioxia. An.tero de Quental foi, co
poesia de .Antero a ineio da sua
nal e cartesiano como o seu-, di:
obreiro tipográfico José Fontana,
ideoloxia? Porque a sua obra ---.a

1

PARA LER NESTE OUTONO

"'·
iJTÉRATURAMULLER
da
GALEGA DA b e distintos aspecto 5 re-

estudios ;;o r.
·nina galega. p
DeZ . . • literana fernl
ntúe unha
producc1on
ensaio que cons
'tal de
edidos por un . d ·nte\ectual e vi .
~omenax.e á_actJtu e '
.
. Virgina Woo\L

.DESATINOS
DUNMAWITO

OSOUTROS
DISPAROS DE BILLY

Significa a volta ÓJ?anorima literario galego de Alfonso Pexegueiro, un dos escritores máis renovados das nosas letras contemporáneas.

Pódese considerar unha nova aventura narrativa para o autor. Neste volume aparecen "moitas cousas"; dende o aforismo ata
ó relato máis trenzado.
'.

teza inesquecíbel, é o da morte das
esperanzas; do amargo triunfo da
dor e do mal e, recobríndoo todo, o
do triunfo da Morte, que xa non
ten os acenrns petrarquistas dunha
vaidade resgatada por Deus, senón
os máis modernos do Vacío, da
Nada, do "Non-ser", único ser absoluto"· (".L e destin Antera de
Quental", Ed. Louren~o, in Poesía
e metafísica. 'Sá da Costa editora,
Lisboa 1983).
Por todo iso, pola asunción do outro, da voz do outro, que He ven
dunha leitura xuvenil de A. Herculano e porque para Antera beleza e
verdade, untia beleza e unha verdade novas, son o espello da Revolución, por iso, o poeta a9oriano é
aquel que marca o nacimento da
modernidade en Portugal. Quer dicer, porque para Antero o fin é a
Revolución, ,por que e a toma de
consciéncia é tráxica - na sua persoa, mais non só-, nese ponto
-no que xa non cabe nengunha
inflexión que non sexa unha volta
atrás- iníciase a modernidade en
Portugal.
Pero, quizá, debamos ler as suas
poesias por si sós, esquecérrdonos,
por un momento, se se pode, da
persoa Antero Tarqumio de Quental. Olvidamos da sua personalidade, do seu papel de iniciador da Internacional en Portugal, do seu suimaior parte---: é test~muña da exalcídio (en Portugal, "país de suicitación da Razóñ, do apostolado redas", segundo o tópico de Unamuvolucionário. Para Antero compre
no, parece que sexa máis importandar unha expresión ·simbólica -ou
te dilucidar as causas do seu suicísexa, poética, en palabras de
Eduardo Loren90- a visión do - dio que ler ou explicar a sua obra),
da sua traxédia --que é un pocuo
mundo que alimenta e xustifica o
a traxédia de todos nós- e lelo cosocialismo. A obra anteriana é, semo grande poeta que é. Apesar de
ria, xa que logo, o catecismo poétinon ser un poeta nato ...
co do proudhonismo? Non. Como
tampouco, e apesar de que Sérgio
Tampouco debemos e quecer a ua
vi.ra nel a tensión apolmeo-dinosíaobra "doutrinal", marcada, sobreca, é un "canto alternado entre a
todo, por Proudhon, Michelet e
Vida e a Morte, o sol do Ben e o
Hegel -o aleman menos. Unha
sol do Mal. A sua verdadeira sonoobra interesante e importante. Obra
ridade, o canto das profundidades,
dun demócrata que ere na liberdao que impregna os Sonetos de trisde dos povos, que loita contra a
- o pre ión , que ama ao oprimido ,
que cando renúncia á acción no
toma a ua amargura cara aquele
que e tiveran -ou debian e tarao seu carón, loitando por un novo
mundo. Antero, cando desmoralizado e rompido abandona toda acción política, dirixe o eu ódio e
a sua amargura cara a cla e de onde saira: a aristocrácia, a burguesía, a igtexa, os poderes opresores.
Eis están os seus escritos doutrinais que; como se dixo seguindo a
Gapar Simoes, erán o· Norte daqueles ensaístas e doutrinários portugueses que na primeira metade
do século XX intentaran facer do
· seu país unha nación máis libre,
máis rica, máis solidária, con An. tónio Sérgio á cabeza. E hox.e, cando o tempo das exclusións parece
que xa pasou, Antero· de Quental
apreséntas como un dos pqucos intelectuais dignos dese nome, quer
dicer, en palabras, outra vez, de
Eduardo Louren90: mediadores darevolta do espírito.
+
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La Estrella Galaica, a mensaxe patriarcal
XOSÉ VICENZO FREIRE LESTÓN

¿Cal é a flor que da mais realce á
muller? ¿Cal é a virtude que da
máis v_!!.lor ás súas gracias?, ¿cal é
a idade na que o seu corazón e~tá
fonnado para o amor?; nientras no
número 8 publícanse as respostas a
outro concurso; que consideramos
moito máis serio.

En Marzo de 1896 saía en Santiago o primeiro número da revista
dirixida ao sexo feminino, "La Estrella Galaica", subtitulada como
revista de modas e literatura.
Era a terceira revista desta temátic·a, que saía en Santiago despois
de "El Iris del Bello Sexo" ao que
xa nos ternos referido noutro momento, e de "Cupido", un xomal "
dedicado al bello sexo" do que
non se conserva ningún exemplar
e só se sabe que comezou a publicarse o 31 de Outrubro de 1883,
ignorándose a data de extinción,
aínda que en ningún caso irá máis
alá de 1886. Coñecemos tamén,
que estaba dirixido polo xornalista
coruñés Eladio Fernández Diéguez, (A Coruña, 1865), editándose no establecemento tipográfico
do Seminario Conciliar de Santiago; mentras a súa redacción e administración estaba no lugar de residencia do director: Patio de Madres, 13 (Santiago).
De carácter satírico, saía os' mércores de todas as semanas, sen que
poidamos precisar ningún outro tipo de datos.

Se de "Cupido" carecemos case de
datos non pasa o mesmo con "La
Estrella Galaica", da que conservamos os 18 primeiros números, correspondentes a todos os domingos
do período que vai desde o 8 de
Marzo ao 2 de Agosto de 1896.
Sabemos que a revista seguía a saír
en 1897, pero na lista de publicacións santiaguesas de 1898, xa no.n
aparece, polo que debemos pensar
que deixou de publicarse entre Xaneiro e Marzo de 1898.
Imprentábase a revista no establecemento de J. Paredes, aínda que
nun primeiro pensárase en usar o
establecemento tipográfico da
"Gaceta de Galicia", que rexentaba
Mariano Fernández Tafall. A súa
redacción e administración estaba
en Xelmfrez, 28 (Santiago).
Saía en fonnato de 25x17,5 cm. e
no referente ao número de páxinas,
suliñaremo que os n2 1 e 14 teñen
8 ,páxinas, o 12 ten 12 páxinas e o
resto teñen 6 páxinas, máis dúas de ·
folletín, todo a dúas columnas.

As preguntas eran.as seguintes:

H E \' 1 STA

----

--~

OE

~I O DAS

---r ------ -- - - - ·---------·

AÑO I.

;!

to primeiros números pr~sentaÍl na
cabeceira a figura dunha muller
dentro dunha estrela de cinco puntas; do número oito en diante, a cabeceira amosa unha muller sentada
en actitude de ler nun libro.
A revista vendíase por medio de
suscricións, cos seguintes prezos:
- En Santiago: 1 mes (30 céntimos).
- Fóra de Santiago: 1 Trimestre
(1,2 ptas ..).
- Número solto: 1Océntimos.
· - Número atrasado: 15 céntimos.
Ignoramos o volume da súa tirada,
aínda que sabemos que se esgotou
· axiña o primeiro número da revista
e houberon de facer unha reedición.
De feíto tiñan suscritores/as por toda Galiza e fóra dela: Santiago,
Chantada, Vigo, Ponteareas: Lugo,
Sarria, Ourense, Ribadavia, Esteiro-Muros, Marín, Monforte, Noia,
As Neves, Ferrol, Viveiro, Padrón,
Vilagarcía, A Estrada, Os Anxeles
(Santiago), Mondoñedo, Os Peares, Coruña, Ortigueira, Betanzos,
Tui, Cambados e Bandeira, amén
de en Xixón e Madrid.

Ademáis das suscricións, a revista
contaba tamén con apoio publicitario, aínda que escaso. Así, anunciábanse: a propia revista "La Estrellá
Galaica". A Axencia de Aduanas
de Pío S. Carrasco en Carril. O Salón de perruquería de Manuel Rey
no Preguntoiro (Santiago). O Salón
da Moda de Corradina Vareta na
Rúa do Vilar, 32 (Santiago):

Y L I T E lt A T 1J R :\ •
----------~ -·-·.···.

·-··

Sanliago 5 de Abril de 189G ..
No referente á lingua na que ían as
colaboracións, debemos salientar
que era mioritariamente o castelán,
ficando o galego ·para algúns poemas de Heraclio Pérez Placer ou de
Juana V.G. ''Tempos· pasados" (Nº
5 da revista).
A dirección da revista estaba a cargo de Magdalena de Monteblanco,
seudónimo do coñecido xomalista,
Luis Bouza Trillo.
~orno

redactores, aparte do xa citado Luis Bouza Trillo, estaría Blanca dde Valdomir, seudónimo do escritór ourensán Heraclio Pérez Placer, autor de narracións na nosa lingua como "Veira do Lar" (Santiago, 1901), "Contos, Iendas e tradiciós" (Ourense, 1891), ou "Contos
da terriña" (Coruña, 1895). "
Amén de Luis Bouza Trillo (pai de
Fermín Bouza ~rey) e Heraclio
Pérez Placer, colaboran ao longo
da revista: Consuelo ·("Revista de
Modas"), Gonzalo ("Crónica de la
semana"), Carmen Beceiro de Pato
(autora galega que escribe en castelán obras como: "La bella aldeana" "El marino'; ''Zarzamoras" ou
"La' Sortija del n~gro"), Adelina R.
de C., Ricardo Pesqueira Crespo
(colaborador tamén de "A Monteira"), Eduardo Pato, ·Benigno -Becerra -Annesto, Luis Ro9ríguez Seoane, S. Cabeza, E. Núñez Sarmiento, Juana González de A. (desde
Caracas), Sofía Casanova, etc.

i'\UM ..1.
coñecementos útiles. Entre as seccións teríamos:
- Editorial (analísase algún tema
ou aspecto vencellado á muller).
Revista de Modas . .Fálase de chapeus, traxes_de paseo e cousas polo
estilo. Poemas. Crónica da semana.
Adoitan ser frivolidades. Noticias
varias. Receitas .útil~. Como limpar
as peles ou datos sobre o café, o té
ou o vinagre de tocador. Folletín.
"Cuentos" de Luis Bouza Trillo.
Correspondencia a~strativa.
As motivacións do xurdimento
oesta publicación expóñenseno.s
· con claridade meridiana no primeiro número da revista.
Téntase de introducir no fogar doméstico, visto como "cuna feliz
donde nacen y se glorifican todas
las aspiraciones de la vida", un semanario dirixido á muller, xa que
se considera que educar á muller é
o camiño para educar a toda a sociedade. Esa muller vese como o
anxo do fogar e da familia que
atinxe a categoría de esposa idolatrada ou de nai querida; por iso, a
revista presentarase como fiel
mantedora da relixión e da moral,
tentando de levar ·ao seo da fami. lía, o deleite ·e a instrucción.
Coa finalidade de atraerse ao público feminino, enxertarán ademais
das seccións habituais, unha serie
de enquisas cada certo tempo. Así
· nos números 2, 3 e 4 publican as
respostas ao concurso, no que se
preguntaban cousas tales como:

-¿Qué coñecementos debe posuír
a muller para representar na socie~ade o papel que lle está destinado?
-¿D~be a muller misturarse en
política?
-¿É absolutamente necesario que
a actividade feminina fique reducida aos estreitos lindes do' fogar doméstico? .
· Reprodúcense as contestacións de
cinco mulleres, contestacións que
podemos resumir dicindo que consideran, xeralmente, que a muller
debe posuír coñecementos baseados na moralidade e na relixión,
para ser sempre o anxo do fogar, ·
en tanto que filla, esposa o nai;
opóñense tamén á participación na
política por considerala un viveiro
de corruptelas e inmoralidades de
toda caste.
, No referente ao terceiro punto considérase que a muller non debe estar circunscrita únicamente ás tarefas do fogar, senón que "puede ser
hacendosa para su hogar y al mismo tiempo vivir en sociedad y no
olvidada de ella por completo".
Coidamos que nas resposta~ e~tas
tres preguntas reúnese-efícieario-da
revista sobre o papel social da muller, ideario que implicaría:
1º.- Defensa do papel tradicional
da muller (filia, esposa, e nai).
2º.- Oposición á participación da
mulleren actividades políticas.
3º.- ·Admisión condicionada do
exercicio de certas actividades extradomésticas.
Desta maneira deséñase a mensaxe, que se dirixe ao sexo feminino
galego, mensaxe que se pode ver·
moi claro, botando unha ollada aos
di(erentes editoriais: "La Educación de la mujer" (defensa dunha
educación diferenciada e reducida
respeto ao sexo masculino, amén
de salientarse que cómpre educala

,
--------------------------·
1
No referente ás ilustracións, os oi-

Os temas tratados incluén: modas,
música, sección literaria, folletíns e

(continua na páxina 23)
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Estes minúsculos himenópteros
fomicidos, que diria un entomóiogo, teñen servido en non poucas
ocasións como parangón da labori osidade, da organización social
ou da .prudéncia. Neste senti4o e
no cia sua pequenez foron tornados
a miúc:to pola literatura de distintos
tempos e lugares: desde as inxé"'
ñuas formigas dos contos e das fábulas ate as crepusculares de Fe. rrín; desde as cinematográficas devoradoras de Lynch en "Veludo.
Azul" ate os formícidos xaponeses
que Edith Cresson; premiere francaise, ve como os futuros devoradores dun pastel chamado Europa.
Mais, entre os milleiros de fonnigas ~epartidos polo mundo, e que a
ciéncia-ficción xa viu coma donas
del, hainas tamén portadoras de va1lores m~nos nobre~ ~positivos. T~
mos po1s, as paras1tas, as nugalláns, as escravistas, ,as león que
manxan a outras da sua espécie, as
anti-ecolóxicas carpinteiras e as
cortafollas que arrasan as árbores,
as amazonas (clarísimo término
machista) incapaces de .comer e
traballar por si soas, as sanguíneas
.que fan da pillaxe a sua maior acnvidade ... en fin, que estes animaliñqs semellan auténticos antípodas,
nunca mellar dita, da sociedade
humana.
.fronte aos coñecimentos e usos ·
que ·o ámbito científico e intelectual nos teñen suministrado sobre
as fonnigas, a cultura popular tamén nos aporta diversas interpretacións máxico-rituais através do folclore relativo a tales animalciños.
,. A abondosa toponímia (formigas,
formiga, formigo, formigueiro, formigoso) localizada en vinte lugares
e aldeas de toda Galiza, dous montes, restos arquenlóxicos (mámoa
d<;> Chan das Formigas), unha lina,
xe e µn castelo, provoca e evoca un
non menos abondoso acervo lendário sobre a orixe deses lugares~
apelidos e construcións.
A máis antiga referéncia literária
sobre un culto ás foonigas atopá-·
mola na obra .de San Martiño de
Dumio "De , Córrectione Rusticorurh": "¿E que ha ' oicirse daqueles
que caen no necisimo erro p'olo
que observan os dia~ das polillas e ·
ratos, e se é licito dicer que o home
cristián venere no lugar de Deus
aos ratos e as Formigas?"
Parello ás lendas sobre cidades sulagadas corren aquelas que falan
de pragas de formigas para explicar a sua desaparición. Tal acontece ,no lugar ·das. Fontes nas ·' a~as do
· Larouco onde Jeñen aparecido restos romanos atribuidos a unha gran
cidade que ali houbo antano. En
relación coa transmigración das

almas rumanas cara animais para
poder cumprir unha promesa, ternos as grandes concentracións de
formigas no San Andrés de Teixido, nas festas do San Tiago do
Norte portugués e na ro maria da
Nosa Señora das Portas Abertas en
Flor de Rei Vello (Vilardevós) onde ocupan un groso espesor sobre
o pavimento que cobre os restos do
castro outrora ali existente. Este
sentido metamórfico atopámolo recoJlido ni.mha lenda de Cornualles
referente ao cicló vital dos seres
mitolóxicos coñecidos como "xente miúda". Cada operación de
transformación supón unha dimi- .
nución de tamaño e as Fadas no
seu den:adeiro estádio do ciclo rematan como formigas ou "Muryansa" como adoitan chamarlle aló. É
por isto que en Comwalls, matarás
formigas trae moi mala sorte.
Na Galiza, entre os remédfos profiláticos ·que rodean ao dia do San
Xoán, figura o da protección -das
árbores contra das formigas. Antes
da saída do sol o tronco da árbore
debe ser cinxida cun viñ.callo de
palla. Se o ritual foi ben realizado .
as formigas. voltarán ao chegaren
ao anel de palla. Neste mesmo senT
tido e no Val do Taméga, para pedir a fertilidade das .colleitas contra
as plagas de insectos, tiña lugar
hai anos•unha curiosa cerimonia
relixiosa ao pé do Monte Ladoiro.
Presidido este por unha mámoa
(arcam petrinea) e no lugar onde
converxen tres ·parróquias, o cura
máis vello das tres freguesias recitaba un conxuro e &sperxións pertinentes á par que os viciños asistentes tendían sobre o rio unhas cordas de palla_polas que terian de pa-

- A CULTURA
POPULAR TAMÉN
NOS APORTA
DIVERSAS .
INTERPRETACIÓNS
MÁXICO-RITUAIS,
ATRAV"ÉS DO
·FOLCLORE
RELATIVO A TALÉS
ANIMALCIÑOS

sar os insectos para ir morrer ao
Ladairo.
Ignoramos se na Galiza existe al- .
gun tipo de canto esconxurador das
formigas ou insectos, mais semellante ao acto que vimos de descreber acontece un nas terras catalanas do Prat de Compte coa fiJ:!alidade de enfeitizalas:
Formiga, formiguiña
Formiga, formiguiña
Cara o gran non irás
senón rebentarás.
A mitoloxia greco-romana consideraba ás formigas como atributo
de Ceres deusa dos campos e das
colleitas, sendo en ocasións usadas
tamén para as adiviñacións e augúrios. Neste sentido de fertilidade
ternos interpretado o feito de "botalas" durante o_Tempo de Entroido ainda que tamén represente unha crenza que ten a deslealdade corno motivo: quen descobre un formigueiro e non o di, nunca poderá
aproveitarse del pois as mesmas
formigas destruirano.
No campo das adiviñas a do refraneir_p ternos tamén alguns exemplos sobre a interpretación popular
do mundo das fonnigas:
Son branca de nacemento
barriguiña de cabaza
negra de xeración
e dentiños de tenaza.
Veño de terra estranas
paseo polo arboredo
Señora garde as galiñas
que dos cans no teño medo.
A sociabilidade das formiga fica
reflexada no dito "Cada formiga
quera súa compañía". A sua fereza
en "Cada formiga ten a sua irra". A
sua proliferación en "Cando a formiga se quer perder, as novas lle
queren nacer". No referente ás pregas de formigas 4ladas e que se relacionan co San Xoán dise: "Dá!le
Deus ás as formigas para quemorra máis axiña".
Tirso de Molina fai cantar a Dominga en "La Gallega Mari Hernández"
pondo na súa boca vellas coplas populares do Val do Támega:
¡Ai minha mae! Passaime no río,
que se me levan as augas os lítios.
Assenteim~ nun formigueirq_,
, docho ao demo lo assentadeiro.
No e ido · gástronómico ternos . a
aportación do prato chamado "Formigos" a base de pan con ovos revoltos ou no postre de pan fritido
con améndoas ou avelás rebozado
con moito mel, ingrediente este
que lle dá o nome e que ten orixe
romana.
+
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Maxina
Vixésimoquinto volume :da BibliQteca das Letras Galegas de
Edicións Xerais, que acolle a
novela de Marcial Valladares
Núñez cun estudo prévio de An-·
xo. Tarrio, Margarita Neira e
Blanca Roig-Rechou. O título
completo do autor estradense
"Maxina ou a filia espuria" resúmese desta volta no simp les
"l'vlaxina". A novela vivira hai
uns anos urtha outra edición
(Via Lactea) pensando tamén na
recuperación dun texto dos inícios do rcxurdimento do Qalego
como língua literária.

ha ·colección en galego (Colee-,
zón Terra) adicada "á mem'ória·
de Concepción Femández, anarq·uista e galega". ·o volume, a
xejto de manual, procura unha
exposición clara e sistemática
do pensamento anarquista e a
sua preséncia nos movimentos
de masas. Ao longo das suas pá-

A IDEOLOXIA

ANARQUlSTA

xinas figura unha análise sobre
a erítica do estado, o modelo
económico, a autoxestión ... para
completarse c·unha sintética
apresei:itación do pensamento
dos clásicos anarquistas: Proud-hon, Kropotkin, Bakunin, MaJa·testa ...

Carballo Calero:
política _e cultura
Edición de Carínen Blanco que
apresenta o itinerário biográfico, ide.olóxico e bibHográfico de ·
Carballo, complementado. clmha
"mem_oria galeguis~" do profesor ferrolano · sobre persoalidades da nosa cultura, un apartado
sobre o seu inkial "Esque;rdismo e v"angardismo" (onde se
exuma completa a primeira conferéncia do escritor intitulada
En torno a. las ideas comunistas
de Platón) e un apéndice sobre
a importáncia, ideoloxia e meto. doloxia da sua crítica literária. •

A ideoloxia
anarquista
Ediciones Madre Tierra ven de
ed-itar un traballo de Angel J.
Cappellerti, en tradución ao galego de Alberte de Esteban Gracia. Con este volume inícian un-

NOVAS SENSUAIS
• MC J A CORUÑA

A estación satíricá desenvol veuse paseniñamenre de maneira que os uns e os outros (fados
dos espello ) contribuiron a
de cifrar as suas fórmulas segredas para decantar posicións
cara a unha foliada verquida en
estrofas da roáis pura metraxe
diferencial. Daf as intencións
de cada quen. Por unha banda,
Jenny, quen debuxou capítulos
inefábeis da particularidade irlandesa amosando o seu contubémio cos conductos orixinais
desta "vosa nación que conquerirá, sen dúbida, a sua independéncia, porque se outros países
conquerironno, e foron recoñecidos universalmente, non hai
nengún asentamento formal para que Galicia fique fóra deses
plantexamentos. Cal é a diferéncia?" Certamer,tte, · non hai
diferencia. Inda ca burocracia
establ~ída pretenda confecciona-! a sua mediocridade cun
canto á hispanitlade marta. Cabanas no Patacón con escuridades. Alfonso Caparrós desde
Picasso deixando entrever as
suas incomodidades. E Chelo
Facal a través do Stone coa inmensidade do seu concreto indefinido. Concepcións doutra
hístória onde o que pervive é a

danza. Porén,
no camiño, an- .
daron algúns
monstros,
monstruiños. E
inda· que non
estiveron todos, confraternizaron os que
estiveron. Así
pillamos a Rivas,
Taxes,
Carpo, Correa
Corredoira, en
diferentes noites de treboada. Namentras
estalábamos de
ledicia cando
Elisa nos sorprendeu cunha
festa de cumpreano.s
do
rnáis exótico.
Dicer fan só
que-._-ao marxe da "salsiña", que nos .
encanta- botamos en falta unha muiñeira.
Un tránsito máis: Ainda que
os problemas existenciais pervivan ai. Ainda que a Asociación
de Actores dirixa unha película
"ao marxe da meirande parte do
colectivo ao que, dal~n xeito,
non se ten en conta. Ás veces

La Estrella Galaica ...

/

para ser ama de ca a e non para
ser abia). "El Cri tianismo y Ja
Mujer" (defen a da tan coñecida cantilena, de que foi a Igrexa
a que libertou á muller}, "La
huérfana" (defensa do papel da
nai como alicerce do fugar),
"La mujer modesta" (crítica da
frivolidade e das modas que poden arruinar aos maridos), "La
despo ada" (apoloxía e consellos mor.ai s obre esa etapa da
vida feminina): "Elegancity lujo" (intento de diferenciar a elegancia do luxo, criticando ao
segundo), "El 2 de Mayo y la
Mujer española" (louvanza das
heroínas españolas), "La maternidad", "El emprelo del tiempo''; "Amabilidad", "El Pudor"
ou "La mujer de raza latina":
Desta maneira téntase de
contribuír á défensa do ideal

tradicional pe muller, considerando que a educación que este
exo reciba non debe ter a finalidade de formala como individuo autónomo e capaz de .levar
a cabo un cuestionamento e
análise do mundo en que vive,
senón que debe servir para defe nder o ideal tradicional de
muller; ideal, cementado na triloxía: filia , esposa, nai, que resposta aos desexos e intereses
desta burguesía conservadora,
imbuída e mergullada nos ideais
do patriarcado.
Para rematar, só nos queda
· dicir unha cousa, se cadra a fundamental, o lugar de localización da revista. Este lugar é o
mosteiro ·de Poio (Pontevedra), ..
onde se alopan os 18 números
aos que fixemos referencia,
conservados con agarimo polo
P. bibliotecario, pero que coma
tantos outros"vestixios do. noso
patrimonio, corren serio peiigo
de de$aparición.
·
•
\

UNTA

.DE GA~ICIA ~

u

Revista das v~axes céltigas editaéia en Pontevedra e con abondosa información so6re como
desprazarse po,las .n acións irmáns: Alba (Escócía), Eire,
Man, Cymru (Gales), Corwall,
Breizh '(Bretalña). A tevista informa en detalle de itinerários, .horáriós, percorridos alternativos, ... e inclue mapas e fotografías, sempre en braqco e negro
pero con moita dignidade. 52
páxinas en papel satinado que
han ser de moita utilidade para
os amantes da realidade celta.
Interesados dirixirse a Camiño
Real Ruado Carmen, 13-2º - A
Coruña.
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Contra retranca .
Re.vista estradense de fnformación, de aaracter mesual editada
póla Asociación Xuvenil A
Tranca. Concebida como revista

dé información comarcal, os sete números até agora editados
mes tras mes, permiten falar da
consolidación dunha nova alternativa de información comarcal íntegramente fejta en galega. "Queremos ofertar un producto coerente e tamén comercial. Non pretendemos unha revista elítista, non presumimos
de leitores selectos, queremos
' achegarnos ao labr.ego, traballador, comerciante, ... non· editando pour la minorie. O último
número de Contrarretranca está adicado ao fútbol e ao dep.orte en xeral. Os interesados poden difi,xirse ao Apartado 118
de A Estrada ou ao tfno (986)
57 10 51.
•

...

ANUNCIOS DE BALDE
A asociación cultural Aloia de
Barcelona, comezará a sua andaina do curso .91-92 a partir do ·
28 de Setembro. Todos aqueles
galegos/a!¡ interesados/as en
participar nas actividades pro. gramadas para iste curso poden
dirixirse ao seguinte enderezo e
teléfono: C/Ausias March, l 302on-1 ª. 08013 Barcelona. Tfno.
(93) 265 16 98.

Véndese Opel Corsa 1.0. PO-

9450-Z. En excelente estado,
tampouco é unha ganga. Chamar ao (986) 47 34 82
Desexo coñecer rapaza sensíbel, agradábel~ alta,. 19-29
anos. Seriedade. ·son rapaz de
características semellantes. Irei
yivir zona de Santander. Aparta-'
do 9.164 Barcelona (08080).
A Asociación de Amizade Galiza-Unión Soviética está aber-

ta a matrículá para clases de
língua rusa, coa•profesora ·Irina Karitone. Infoririación no teléfono de Vigo -22 44 57 de 17
a 21 h.
Mulleres Progresistas e o concello de Vigo organiza un servizo
de canguros. Debe solicitarse
con 24 horas de antelación e pódese conseguir informació_n
chamando ao 22 06 60, de 1O a
13,30 e de 16 a 18,30.
t

CONVOCATORIAS
V Certame

Premio
"Blanco Amor"

de Artes Plásticas __
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parésceme que me acho nos peores tempos pretéritos." Son
verbas de Maximino Keyzán.
E mesmo que haxa que recorrir
a un prestixioso técnico, como o
é Ricard Salvat, para conducir
a montaxe dunha obra de Cunqueiro.
t

TELEVISION
(ven da páxlna 21)

p

Camiño real

A Conselleria Cultura e XuvenBases:
tude, através da Dirección Xeral
l. O Premio estará· dotado coa
de Xuventude, ven de convocar
cañtidade de Un miUón de peo V CefÚj.Ille de Artes Plásticas
setas.
"Xuventude-91". Poderán parti2. POderán participar tódolos
cipar no mesmo artistas residen- ·
autores dé calquera nacionatidates na Galiza con idades de até
.de que presenten l)nha ou varias
30 anos, con duas ca'.tegorias:
obras escritas en língua galega
unha até 17 anos e outra de 18 a
na normativa oficial.
30 anos.
3. As novel~ terán unha exO certame comprende •tres
tensión mínima de 150 folios
modalidades: pintura, escultura
mecanografiados por un .lado a
e debuxo e cada autor poderá
dous espatios.
apresentar como máximo duas
.4. Mandaranse por correo,
obras en cada seccion. Estas
sen remite e baixo lema, ó
serán orixinais e non deberon _ 'Concello de Melide .·indicando ·
participar en nengun concurso.
no sobre Premio de Novela
Os participantes deberán preLonga "Eduardo Blanco
sentar as obras na Delegación
Amor''. . En sobre adxunto, peprovincial da Conselleria de Cul. chado e. baixo o mesmo lema,
tura e Xuventude de A Coruña
indicaranse o nóme e enderezo
(Durán Loriga, 9-IQ- Tfno. (981)
do autor. De cada obra manda22 13 36, até odia ~7 de Setemranse 5 copias.
bro do 1991). Coas .obras selec5. As obras presentadas hacionadas montarase unha exposiberán de ser inéditas.
ción itinerante por Galicia. Os
6. O prazo de admisión de
orixinais rematará o día 30-09- .
prémios previstos son segundo
categorias. Na A (até 17 anos)
91. O fallo darase a coñecer no
50, 40 e 25 .000 pesetas, para as
mes de Novembro, en xuntanza
a Gelebrar polo Xuracto no Sa- ·
tres modalidades e l 00, 70 e
40.000 para a B (18 a 30 anos).
lón de Sesións da Casa do Con-

EXPOSICIONS

--

O día 3 de Outubro o programa
estrela do verán na TVG adica
todo o seu contido á música feíta
na Galiza. O programa é a segunda parte do emitido o 25 de
Xullo, e no seu cartel inclue a
Manuela e Miguel, Luis Emilio
Batallán, Charlie J., Trió Arpegios, Sedá Negra, Xoán Eiriz,
Muxicas, Os Kinindiola, Luar·na
Lubre, Uxia&Pilocha, Os Resentidos,-Órquesti:a RTVG, A Roda,
Xosé M. Eiris, Aerolineas Federales, Xocaloma, Milladoiro. e
Panderete iras.
•

Pavillón
, daEspaña

Caumont

Cerámicas na Galeria Amboa
de Santiago (Rua Nova "'44).
Aberta até·o 5 de Outubro.

'·

Mo.s tra sobre os proxectos . arquitectónicos do concurso para
o pavillón español da Expo 92
en Sevilla. Na Casa da Conga '
Santiago.

de

Castro Couso/
, Ana Pasarin

Jorge·Castillo
Exposición de gravados na Galeria Cegrac, aberta até o., 15 de
Outubro. (Santo Tomás 102-A
·Coruña).

•

.A~erta

Exposición de Debuxo, ,Escultura e Pintura. Ña Nova Sá de
Exposicións de Caixavigo (Policarpo Sanz 26-·1º-Vigo}

Lilia~e

...

Caixa Ourense en O Barco.
até o 30 de Setembro.

Encama Penelas
Mara mar

cello de Melide.
7. A novela premiada pOderá
ser publicada polos organizadores do Premio, se o autor renunciase a faceto de seu. As
obras non premiadas devolveranse qs autores que o soliciten
no prazo dun mes a: contar. desde o día do fallo.
8. A entreg;t'do ,Premio terá 1
lugar no mes .de Decembro en
acto público no que se tentará a
difusión da novela gañadora.
9. O premio poderá quedar
deserto de non existir obras de
.calidade a xuicio do Xurado. ·
Neste caso o importe do premiodestinarase á divulgala obra. de
Ec:luardo Blanco Amor entre as
escalas e centros cultúrais de
Galicía.
· 10. O feito de concorriren a
este Premio presupón que os
autores aeeptan tódalas bases do
mesmo.
11. O Xurado do Premio, nomeado nesta ocasión polo Concello de Melide estará composto
por ciqco membros, que deberán ser escritores ou cóticos literarios da literatura galega.
12. O X.arado fará públicas
as razóns nas que se fundou _
para a concesións do Premio. •

Javier Vareia
Pinturas na Aula de Cultura da

Exposición _(\berta na Galerfa
Sargadelos (Qr. Cadaval 24) de
Vigo desde o 1O ao 25 de Setembro.
•

CONSELLEAIA DE CULTURA EXUVENTUDE
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IDEAs
Cunhas declaracións ·:que mái& tarde serian ·ratifi~adas

·Fraga·. íspese en Playboy/ ..:.:
R'OMEIROS
'PERDIDOS

B. LAXE

Preside·nte da Xunta,
Manuel Fraga, espiuse
ideoloxiéamente nunha
entrevista publicada na edición española da revista Playboy. As suas declaracións,
que causarían surpresa e até
estupor, foron logo ratificadas
inteiramente nunha rolda de
prensa celebrada · en Madrid.
Dias antes avogara porque se
instalasen centrais nucleares
na ·Galii:a o que fara xa causa
de rebúmbio.
-

O

-e

.;..;

,,.

G. LUCA DE TENA

D

espois de cen anos de guerra
fria e douscen1os de desean.fianza máis que fundada contra
Madrid, unha parte crítica da opinión
de máis ampla capacidade de mano~
bra de Portugal parece ter as suas esperanzas postª-ª no cam iño real de
Castela para chegar canda as praias
do progreso e o futuro. Polo visto , estas areas fican para a parte do Mercado ComUn Europeo, ou nas beiras do
eixo Bonn -Turin.

Cando era Ministro da Governación, Manuel. Fraga fixo famosa aquela frase de la calle
es mía. Agora, na entrevista
concedida a Manuel del Arco
para Playboy, non quer opii:tar
dela "porque non a coñezo
nen sei quen a pronunciou'', ·
·enfurruñándose cando o xornalista lle precisa que a "pmnunciou vostede, Don Manuel,
e en Tel~vis i ón Española ... "

Unha bruma iberista non deixa ver o
retrato do Duque de Lerma, aquela
besta hepática de guedella triste que
só movía o aire cando insultaba aos lusitanos ou mandaba enmendalos a
golpes; non se albisca a conspiración
de Vila Real e Caminha, un golpe pagado con doblóns españois, nen o cal vario de renarterias e trampas que demoran interminávelm ente o'Tratado de
Lisboa; non hai Pombal, a liberdade de
par dun veciño sempre de negro, triste
e represivo.

Fraga manifesta nestas declaracións que cando el era
ministro "a rua era de todos,
non como agora que é de todo aquel que de calquer for. ma pratica a violéncia". E_xulga que o período da ditadura
"cumpriu unha función na história de Esp~ña e, en con~un
to, será xulgaqo como moi
positivo dentro dalguns anos".

Agora é outro Filipe. Apresenta o eixo
Madrid-Lisboa como unha via caudal
cara a fartura. Pero os nacionalistas
'po rt ugueses apostaran sempre pot o
Eix o Atlántico, que os volvía sobre o
mellor de si mesmos, o máis profundo
dunha cultura de navegantes e labregos. Esa tendéncia os achegaba a Galiza tanto como o invento de pagar aJfándega europea en Madrid os alonxa
de nós.

Quereri·a ver as rias
máis contaminadas
Outra das respostas que causaron surpresa foi a afirmanción de que "xa quereria eu
que a ria estivese máis conta-. minada, pois seria signo de
que hai moita indústria. Pero
ainda non a ternos".
•

Saramago intuira na Jangada de Pedra que o eu ropeismo de Bruxelas era
só unha forma de venderl le espellos e
con tas de cristal aos índi os do Sul.
Non deixa de ser unha irania que os
dous paises do Sul máis achegados ás
ideas de Europa, Galiza polo Camiño e
Portugal polo mar, vaian topenar coma
cegos a facer unha ro mari a da que
sempre foran guias sen rival.
•.

. · Con relación ao Golpe do 23F, Fraga ·négase. a ,opinar de ·
Tejero, argumentando que
"non fala_de alguén que está ·
en prisión''. A pergunta de s~
considera se está encadeado
xustamente, Fraga responde ·.cun "supoño que si, pois os
que o 'Xulgaron considerárono
culpábel. Deixémos a este cabaleiro en ·paz; pois bastante
ten con estar ·cumprindo condea":
·
'·
Ante · a m·elíflup. · re-sposta , o
entrevistador reincide no . tema e inquíreo sobre se considera-que España funcionaria
mellar se se tivese consolidado o golpe. "Eu que sei? Faime vostede perguntas sen releváncia", contesta o actuai
Presidente .d a Xuríta, quen
perrsa que "os golpes de· estado son unha
pósibilidade, péro no noso país non existen condicións favorábeis, polo momento,
a qu~ este se produz-a".
·

VoLVER Ao REGO

mo·, inevitabelmente acábase, Eu pretendo
· que a transformac;;ión sexa o r:nenos má
·.posíbel, que sexan mínimas as vítimas".

buiu notabelmente á liberdade de información ainda que alguns xornalistqs a manexen con liberttnaxe".
·

Sobre as relacións cos países·do Magreb .Como remate desta revisión" ou reviva/
Con respeito. a Fidel e a sua viaxe·a Cuba,
é categórico: "aos mouros hai que vixiaideolóxico, Fraga mira cara adiante e afirFraga opina que "Fide.1é un· gran orador e
los; nada '-llláis".O mesmo que cando opim~ que·non só vai acabar coa inseguridahome de boa vontade. Pero eu vou a Cu:.. . na que "hai cuarenta anos existían demade cidadá na Galiza, senón tamén sotven·•
b·e:i a protexer os intereses dos gale'gos , siados exaltados aos que non se lles po- - t~r os grave~s problem;:is sociais".
'
que son moitos ali". Afirmando tamén que
dia deixar escreber ao seu libre albedrío"
na illa ·~vaise producir un cámbio, ou unha
rel eríndose- á ·importáncia da chamada Lef
Fraga reta a que se ~pague ese farol. P..o-,, · transición, dígao vostede como queira, caFraga, que considera "segue vixente, polo
de que n_
on se dé conta de que o tempq
ra a democrácia. lso é .difícil. O comunismenos nu·n noventa por cento, e contri pasa.. .
•

A

direita está ·de orxia. Salpica
·guisqui con soda e atropella. aos
parados cun Masseratti de verborrea que fata da crise e caida do comunismo, do socialismo, da esquerda e
das parellas ar~exuntadas . lira da faltriqueíra da bruxa notícias que falan de
presidentes ladróns e de secretários xerais sodomitas. PC xa só é, ·xa só pode
_ser, un computador. O día que os condes e duques do capitalismo desperten
•
da resaca ímola ter gorda.

· .

