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O abandono do Estado sobre a comarca non logrou disminuir
os desexos asociativos dos xovenes

Once concellos
aprobaron
mocións a prol
da autodeterminación

A Ferroiterra busca futuro

Once concellos xa aprobaron
· / mocións a prol da autodeterminación dos máis de 150 no que
foi debatida, restando ainda catro corporacións con maioria nacionalista por discutila . .; Galiza
Nova,. Mocidades Nacionalistas
Galegas e Colectivos da Mocidade do PSG-EG tamén puxeron en marcha a iniciativa Galiza, sítio distinto para reclamar a
autodeterminación . Para o ia 6
está convocada unha manifestación e San~iago.
(Páx. 5)

-. A anün.dada restru.türación de s·azáó, ·coa ameza de 20 mil-parados máis, e os .
xérmolos devioténda·qos últimos rneses talan da Ferro.lterra como unha área na que
se al.ternai'Jan ·as .teridéncias á desertificación ou ao estoupido social.
'· Pésie a.estas embestidas os xovenes da comarca manteñen
a sua viveza sociai e as gañas dé "facer algo".

D~as

empresas
galegas
implicadas no
fraude do IVA
Salvador Marín 'Saa.vedra, considerado como o cerebro da rede
de fraude do IVA, está relacionado coas empresas galegas,
Energia Galega S.A e Aprovechamientos Hidroeléctricos de
Galicia S.A. Nas empresas que
están a ser investigadas tamén
(Páx. 14)
aparece Lugo S.A.

Eduardo
Alonso: 'No
teatro
dependes do
público ou da
Administración'
A Eduardo Alonso débese ·
- aquela peza clave do costumismo de fin dos setenta que foi o
Celtas sen Filtro. Despois botaría a andar. o Centro Dramático·
Galega e defendería o primeiro
proxecto de ente autónomo de
teatro.
(Páx. 12-13)

Euroi:-Galicia
Forestal
deseña a
política forestal
ignorando á
Xunta
Euro-Galicia Forestal teme qué
os 45.000 millóns de subven ción pública que esperaba con·Segu ir para instalar .unha fábrica de pasta ao sulfato en As
Pontes non cheguen nunca. A
empresa que preside José Maria ·Cuevas, Euro-Galicia Forestal contraataca cun plan fores - ~
tal e unha nova operación publicitária, ignorando -os plans da 0
Xunta ar o monte e aceleran- ~
· do a eucaliptización.
(Páx. 9) 5i1
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O asociacionismo deportivo, musical, ·cultural e reivindicativo
manten o seu pulo
·

A mocidade de Ferrolterra
busca alternativas á crise
A EIRE - E. SANFIZ - M. VEIGA

a

A sociedade da comarca ferrolana e especialr:nente_o seu sector máis sensibel, xuventude,_resíste o ·lume da
impoténcia que prodiga o governo coas suas medidas- de desmantelamento industrial. Un grau de asociacionismo e
de vitalidade ·social, que para si quixeran áreas máis privilexiadas do-Estado, sobrevive mália as sete plagas de
Exipto ás·que parece ter sido condeada a Ferrolterra.
A delincuéncia de Ferrol ·está
centrada nos delitos menores,
segundo o Comisário Xefe da
policía departamental, Pérez Carrión. Así, frente ao masivo número de atracos a bancos· que
se realizan en Vigo, cunha média
de un diário, no Ferrol non se
p:\.iduciu nengun roubo destas
Gé r¡cterísticas desde o mes de
r} aic . A delincuéncia nesta zona
tP-n un índice máis baixo que o
c:mxunto do Estado e unha problemática semellante.á das cidades dormitório de Madrid, producida segundo o Comisário Pérez
Carrión, que estivo antes
destinado nestes distritos, "pola
falta de alternativas· do tempo de
ócio e a caida de valores éticos,
influindo de maneira negativa a
depresión industrial que padece
a comarca".

Os fillos
do boom dos sesenta

po que dúra unha faena.
Algwns xove• nes confesan
en privado ,
qu~ só pretenden sacar .
cartos para o
fin de semana e por isa
abandoan
despois _ a
lancha. Outros recoñecén que o incremento do
furtivismo e a
utilización de artes ilegais
como as redes de rio
para as anguias "acaban con todo", pero que "é a única maneira
de sacar algo".

persoas de trinta anos ou idades
aproximadas que ainda non encontraron o primeiro emprego .
Xosé Rivera afirma que non se
pode decir que teña aumentado
moito a delincuéncia, unicamente nalgun bairro como o de San
Valentín, e o protagonizado por
alguns grupos de drogaditos.

XURXO LOBATO / ARQUIVO

considera que "p problema non
está na maioria dos rapaces que
tratamos, a situación anómala
está na fam ília".

clara conciéncia reivindicativa.

As iniciativas destes concellos ,
como as escalas taller de Fene,
Narón ou a do bairro portuário de
Ferro!, mitigan non só a delincuéncia, senón o ócio monótono
dos mozos que enchen os bares
a determinadas horas para xogar
as cartas, sen realizar apenas
consumición. "A escola permite ,
sinala un dos participantes , non
só que aprendamos un ofício,
senón, sobretodo, que teñamos
algo en que ocupar o tempo".

As gañas de facer algo ·
A maioria dos concellos da bisbarra, con maioria nacionalista
A inexisténda dunha violéncia
A parálise á que o Estado conde· ou de esquerda fan esforzos padura, segundo estes datos, conou a Ferro! non acadou, sen emOutros toman o camiño da Mari-- ra paliar a situación. O concello
trasta coa realidade económica
bargo reflexo no actividade dos
ña que agora reóibe máis solicitude Fene tenta; en palabras do alda bisbarra, na que non somente
des que en ános anteriores. O
calde, Xosé M. Rivera Arnoso, - cidadáns, dos xovenes e dos co·destaca a perda de pastos tje
lectivos sociais, por máis que o
Cuartel de lnstrución de Mariñei"paliar, con medidas de preventraballo, senón o gran núméro de
activismo político se sinta , nos
ria, -antes un coto ideolóxico ce- . ción, ·a drogodependéncia". Así
mozos e mozas que nunca tiverrado, sofre agora a permeabilicita a criación de 38 escalas cul- · últimos anos mergullado. nun caron emprego (50 de cada 100
dro de apatia e impoténcia.
dade de mozos, alguns deles con
turais e deportivas e 87 obradoiparados en Ferrol corresponden
ros escolares en combinación
a esta categorfa).
A biblioteca municipal de Narón ,
cos·coléxios .
situada nun antigo chalet remozaSobrancea, en cámbio, o roubo
Non poucos en Ferro! eren que a
Asi mesmo, Fene está a fornen- ·- do, enchese a diário, a partir das
fama exterior de cidade inestamenor: tirón, sustración de faros
5.30 da tarde e iso sucede en toESCOLA TALLER
tar os talleres de Formación, cude automovil ou outros semellanbel e en crise ·está a ser tamén
dos os casos nos que se oferece
xo número váriou ao longo dos
PERMITE NON SÓ
tes, froito quizá de que estes raperxudicial. A sensación de que
unha oferta cultural aos mozos.
anos de. 13 entre 13 e 6. Tamén
non vai existir emprego ria futupaces de 16, 17 ou 18 anos, son
foron
pastos
en
marcha
neste
QUE APRENDAMOS
fi llos de famílias formadas nos
ro, retrae aos próprios rapaces á
O asociacionismo segue patente .
concello dous Talleres de FormaUN Oi:JGIO,
anos sesenta, sen tradición de
hora de estudar.
Fene canta con máis de 40 asoción en réxime cooperativo, un
marxinalidade, e moitas veces _
ciación s, algunas tradicionais ,
de tallado de vidro e outro de ceSENON,
cuflha longa traxectória de soli- - Talleres ocupacionais
nacidas nos anos 20, "pero ou rámica. Talleres xestionados poSOBRETODO,
daridade obreira.
contra a cr.i.se
tras moitas son recentes e moslos próprios alumnos pagando o
tran a puxanza da xuventuc;te", siconcello o local e cedendo a maQUE TEÑAMOS
nala o alcalde. A vitalidade desA pequena delincuénda tamén
Para paliar esta sitaación Aspaquinári_a. lgoalmente, veñen de
tas novas asociacións contrasta
se ceba no mar, producíndose
naex montou talleres ocupacio- . ALGO EN QUE
contratar un xestor para a escala
co decaimento de moitas das anfenómenos curiosos como o rounais no bairro de Caranza para
taller para colocar aos rapaces.
OCUPAR O TEMPO
tíg !J aS, cuxás directivas están
bo de embarcacións para o temadolescentes. Dolores Gómez
En Fene, son vários centos as
Dolores Gómez, sicóloga de Aspanaex, considera que a crise
xera unha problemática específica. "Moitos rapaces, afümá, te~
ñen que abandoar a escala por
problemas sociais. Non poden
integrarse na FP nen no INEM.
Antes tiñan, na· sua maioria, a
saida das escolas de aprendices
de Astano e Bazán, pero coa crise isto ·non é saida".

A

A DISTORSIÓN DA NOTÍCIA
Ainda todos os atentados cometidos polo EGPGC,
incluido o recente corte de fluido el.é ctrico a.toda a
bi.sbarra ferrolana, non representan nen un mil ·
millonés~mo pedazo dos danos económicos e persoais
causados pala funesta condea que os poderes
públicos veñen aplicando a Ferrol. Seria inxente e
innecesário o -relatódo posíbel de·rupturas familiares,
suicídios, alcolismo e sobretodo uso de drogas -ca
seu ronsel de enfermidades e delincuéncia- que ten
xerado unha reconversión que semente logrou
recolocar a 27 persoas através dos plans
ZUR e ZID. O extrano, en todo caso,. é que non se teña producido
unha explosión social de grasas consecuéncias. Só
unha tradición de solidaridade e conciéncia obreira e o
víncúlo fondo cunha terra poden ter evitado un cenário

máis dramático e irreversíbel. Pola contra, as gañas de
facer algo, a urxéncia por encontrar saidas posíbeis,
están vivas no tecido social, especialmente entre o máis
sensibel: os mozos e mozas sen futuro. O virus da
impoténcia non venceu aos que perseguen camiños
·
diversos -alguns deles perxudiciais, como a
delincuéncia- para sobrevivir.
O máis grave é que as autoridades públicas, e aquí
teñen igoalmente un papel primordial as autonómicas~
lonxe de confortarse con esta abigarrada resisténcia,
teimando por unha saida, usen das piore$ artes da ·
propaganda para convertir as vítimas en verdugos,
imbuíndon.os a todos dun mar de confusión. Neo o
EGPGC representa máis que un síntoma da
desesperación con adubio ideoloxista, nen os
sindicatos e as movilizacións de traballadores
1

espantan aos supostos industrializadores. Son os
políticos cipaios e os médios de comunicación
subalternos os que desde as suas vitrinas ignoran a
sociedade que os rodea. Preocupados pola moda de
París, como todas as pseudo-b~rguesias locais, non
· teñen máis p,apel que o de chivatos e serenos dun país
tratado como arrabaldo periférico. Nunca o de ser
·1úcidos ou pedagóxicos, nunca o de servir de guia e
estímulo ao pavo que os manten, nunca o de
abandeirar proxectos con futuro, lonxanos 'do espíritu
innovador e arriscado que xustific9u ·durante dous
séculas aos investidores capitalistas. Constituen a
estrutura política e turiferária da que este povo terá
que desembarazarse coma quen se desprende dunha
camisa de forza.•
,

AROSA 'l'E1UlA

formadas por persoas de idade.
Outro dos refúxios dos xóvenes ·
é o deporte. Fene,- concentros
polideportivos en todas as parróquias do -concello, non só é ún
dos primeiros municípios en número de fichas deportivas por
habitante de todo o Estado, senón que está a conseguir éxitos
en moitos deportes, sobre todo
na idade infantil e xuvenil. .
Outro tanto sucede coa música,
nucteada ao redor de duas tendéncias musicais: o folk qué segue os-vieiros de Milladoiro, Oskorri ou Cheftains e o rock máis duro
ou heavy. Os grupos fórmanse e
disólvense con enorme rapidez.
Tamén exerce a sua influéncia o
conservatório ferrolán ou a banda
xuvenil de Naron, co seu repertório de música de cámara.
O asociacionimo xuvenil, que pode riamos chamar informal, exténdese tamén a outros movimentos, como o de scouts, desta
volta con carácter laico, ao excursionismo, do que son exem plo as actividades do Clube de
Montaña ou a aprendizaxe de artes marciais.
Tamén existe unha certa vitalidad e reivindicativa. Desde hai
máis dun ano os mozos reclaman máis casas da xuventude e
celébranse movilizacións periódi-
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-os CASOS NOS QUE
SE OFERECE UNHA
OFERTA CULTURAL
AOS MOZOS
cas con motivos deste tipo, como
é o caso das recentes dos alumnos de FP de Caranza reclamando máis ximnásios.
Todo sen que este caldo de cultivo vaia a parar a grupos ultras,
que non tiveron máis presénéia
que a dos anos setenta, posta de
manifesto en pintadas que hoxe
resultan ilexíbeis: No ensino médio é perceptibel o incremento
de membros de colectivos progresistas, especialmente nalguns
como Galiza Nova.

Por contra, as tradicionais corcas de frores que cada 20 de Novembro se adoitan a depositar
ao pe da estátua de Franco quedaron reducidas este ano a unha
solitária corca de loureiro.
+~ ·

PEPE CARREIRO

'Colocaron
nas nosas mans
fósforos en ignición'
"A ·situación da Ferrolterra ainda non tocou fondo", sinalaba
recentemente o Conselleiro de
lndústria, Xan Fernández, natural de Ferrol, quen, ademais,
indicaba que a comarca "pasará por piares momentos e isa
veño decindo desde hai anos.
Estou convencido de que necesitará polo menos unha década
para se recuperar".
O lider de UGT, Xesús Mosquera, afirmaba, pala sua parte, nas recentes xornadas organizadas polos concellos de
Fene e Naron, Ferrolterra, presente e futuro, que "se non
existiramos os sindicatos xa se
teria producido aqui cm estoupido social".
"Ferrol é unha cidade combativa, porque é unha cidade culta", afirma o xornalista, Xerman Castro, na obra Ferro/
Análisis, publicada en 1990.
"Pódese falar, engade, de que
na clase tra'balladora existe
unha determinada -cultura sindical"_ O mencionado autor

::::>
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que califica a Ferrol de "cidade
combativa, p.ero non conflitiva", conclue que "nós non inventamos o conflito, senón
que nolo serviron a domicílio,
e con todas as de perder. Colocáronnos nas máns fósforos
en ignición para, logo, chamarnos incendiários" _
E case a mesma análise que
realiza Xesús Mosquera. "Pretenden atribuirnos, indica, un .
comportamento culposo, negativo, decindo que alonxamos os
.investimentos, cando o certo· é
que o que retrae aos empresários é a própria regresió.n eco~
nómica derivada da crise, e isto
é o que pasou en Ferrol".
Por último, Fernando Acuña, da
CXTG-CIG remacha esta opinión, realizada igoalmen.te no
marco das xornadas, Ferrolterra, presente e futuro, sinalando
que "a tranquilidade social non
conduce a nada, e aí están os
casos de Ourense e Ponteve, dra, agardando desde .hai anos
polos investimentos".
+

,· Só cunha libreta.de aforras
/
ch_e~. de números se pode iniciar un proxeGto de auto-recolocación

. Xosé Luís Naveir8s, buscando emprego
Auto emprego. Esta foi a palabra
máxica para alguns dos 3.414
empregados de. Astano que foron declarados excedentes estrutu rais en 1984. Moitos dos
que naquel momento optaron
pala auto recolocación están hoxe arrepentidos de dar ese paso
e sori profundamente críticos coas accións que se impulsaron
desde a administración.

. mais a un prezo rendábel. O
mercado dos visóns comezou a
descender en picado desde
1987, o que fixo que a granxa do
auto recolocado non dera nos
seguintes anos nen para cobrir
os gastos de alimentación dos
animais. A evolución do mercado
obrigou a Xose Luís Naveiras a
buscar traballo asalariado par.a
poder subsistir.

Xosé Luís Naveir~s, viciño de
Soaserra ~ un dos traballadores
que a finais de 1985 optou por
"buscarse a vida" . .Segundo -el relata "despois de tant~s manifes.tacións· e ao ver que ninguén facia caso a cabéza empezou ·a
dar voltas para buscar saídas".
Este traballador indica que naquel momento xurde a posibilidade de montar unha granxa de visóns. tan ser dous empregados
de Astano áos que acometerian
o proxecto, pero un deles desiste
· antes de iniciar, ao comezar a sofrer unha enfermidade nervosa.

En Outubro do 89 empregouse
como vendedor de material eléctrico e meses máis tarde entrou
nunha compañia au>éiliar de Endesa nas Pontes, onde continua
traballando na actualidade.

As subvencións oferecíanse ppr
vários camiños, e o máis directoparecia o da Zona de Urxente
Reindustrialización que ofertaba
como axuda a fondo perdido o
30% do investimento total en calquer proxecto que acometesen
os traballadores de Astano que
~ceitasen paralelamente a sua
baixa .. En diferentes consultas
coa ZUR e coa Oficina de Promoción Industrial, nos dol)s organismos indicaron que o proxecto de Xosé Luís-Naveiras tiña
viabilidad.e e que a subvención
solicitada tora concedida.
·
En setembro do 85 xa saira na
prensa local que dous traballa-

O excedente de Astano critica á
administración por non ter feito
estudos de mercado nen de viabilidade sobre un sector como o
das granxas de visóns aos que
se empuxou a moitos cidadáns
através de propaganda institucional do governo central e da
Xunta da Galiza ainda cando xa
comezara a caída dos pre.zas
deste produto.
ANXO IGLESIAS

dors excedentes de Astano· estaban recolocados e co seu proxecto en marcha, pero o tempo pasou e•ª subvención prometida polos directivos da ZUR non apareceu ainda hoxe. Xosé Luís Naveiras indica qu~ solicitou pala sua
canta outra .axuda ao Fondo Social Europeu que si chegou pero
cando a granxa de visóns xa se
atopaba en marcha cos créditos
solicitados a distintas entidades
bancárias. "Até os diferentes proxectos que tivemos que apresentar redactados e selados nos coléxios profisionais pagueinos eu,

xa que tanto a ZUR como a Oficina de Promoción lndustriat desentendéronse do asunto en canto solicitei a baixa" afirma desesperado o antigo empregado da
factoria de Perlio.
A aceitación do despido de Astano somente beneficiou a este
traballador coa indenización que
· marca a lei, quer dicir, o abono
de un mes por ano traballdo,
moi lonxe dos 15 mHlóns que
hoxe se ofertan para os empregados seleccionados para a Bazán.
-

EMPUXARONNOS A
PRODUCIR VISÓNS
CANDOXA
COMEZARA A CAlDA
DOS PREZOS

O 15 de Abril de 1986 os primeiros visóns chegaron á granxa da
. so~serra e o primeiro ano produciuse unha boa venda dos ani-

Xosé Luís Naveiras resalta agora
as ventaxas do traballo asalariado, indicando que tamén hai que
valorar o tempo de lecer e ter en
canta a imposibilidade de pór en
marcha nengun proxecto empre-'
sarial se non se canta cun importante respaldo económico inicial.
O traballador conclue afirmando
que se non se canta cunha libreta de aforras chea de números,
non se pode iniciar nengun proxecto de auto recolocación agardando potas subvencións prometidas que nunca chegan na coia
prevista e que o tan sempre demasiado tarde.•

•/
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Asemblea de ócio
da Mesa da zona de
Vigo o próximo dia
3 de Decembro,
martes, ás 20,30 h .
. no local da
Asociacion Cultural
de Vigo, na rúa
Lopez de Neira, 22,
1º B. Nesta asemblea
informaremos das
actividades e
pro.x ectos que
estamos a realizar na
zona. Esta asemblea
está aberta tamén a
todas as persoas
que, sen seren
sócias,· queiran
contactar~ coa MESA
na zona.de Vigo.

.GALIZA E M NDO
• Entrevista con Camilo Nogueira (Páx. ~)· • En liberdade tres detidos da APU (Páx. 7) ·
. • Constitución da.· Conf€deración de Asociacións de Viciños (Páx. 8)
· ,·
•Galegas q máis de-0ito mil·quilómetros (Páx . .14) ·
~~~~~~~~~------,~------,~~~~~~~~~~~~__,~r~~~~~~~~~~----:-~~~~~~~~~~~~~

. CAMPAÑA APROL DA AUTODETERMINACIÓN -: • Viaxe ao Brasil-. A viaxe de
Fraga e séquito a Brasil, para
asistir ao congreso da Federación
de empresários galegas no Exteripr, está a ser criticado significativamente polos empresários galegas que residen e traballan na
Gal iza.
Diversos empresários poñen en
cuestión os logros da viaxe. Pergúntanse estas persoas se en
vez de gastar tanto dineiro nesta_
viaxe e de subvencionar o con greso, lndústria non faria mellor
axudar con eses millóns aos empresários qu·e están traballando
reaimente por Galiza. Poñen en
·cuestión o amor á pátria de moitos destes empresários, que nunca arriscaron nada aqui, e eren
que,. de celebrarse o congreso,
mellar seria facelo na Galiza. Hai
alguns que até pensan que esta
viaxe vai posibilitar os investimentos no extranxeiro, -en vez de
· · traer diñeiro para Galiza.
Este dado confírmano a visita
dos empresários asistentes ao
congreso, financiados pola Xunta, ao estado de Paraiba para
ollar· as posibilidades de investimento, ou as declaracións dalguns dos empresários organizadores afirmando que preferían
ter dous empregados no Brasil e
gañar moito diñeiro que 50 na
Galiza e gañar algo menos.
+

O BNG fai un chamamento a todas as organizacións nacionalistas
para que se sumen á manifestación do 6 de Decembro

Once concellos aprobaron
xa a moción a prol da autodeterminación
•A.E.

Once concellos xa
aprobaron mocións a prol
da autodeterminación dos
máis de 150 no que foi
debatida, restando ainda
catro corporacións con
maioria nacionalista por
discutila. O Consello
Nacional do BNG, pola sua
banda, acordou remesar
cartas "a organizacións
políticas e sindicais de
ámbito nacionalista para
quese soljdaricen e sumen
á manifestación
convocada para próximo
dia 6 de Decembro" a que
monstraron xa o seu apoio
explícito diversas
.asociacións·na emigración.
Gal iza Nova,· Mocidades
Nacionalistas Galegas
e Colectivos da Mocidade
do PSGt EG tamén
puxeron en marcha
a iniciativa Galiza, sítio
distinto para reclamar
.a auto9etermin·ación.

Neda, Soutomaior e Vilardevós ,
nación. Ademais de diversas
a moción foi aprobada total ou
charlas e roldas de prensa, as
parcialmente. Nesta relación son
distintas agrupacións culturais e
significativos os casos de Foz,
sociais programaron di~tintos acapresentada pola CNG e aproba~
tos. Várias destas 9grupacións,
da cos votos favorábeis dos edis
concretamente Daniel Castelao
do PP e Neda, concello presidido
de Gipuzkoa, Aloia de Barcelona, Rosalia de Castro de Barapor Xosé Carlos Pita, do PSOE,
kaldo e lrmandade Galega na
no que os nacionalistas non contan a penas con presenza. Asi- . Suíza, a meio de A NOSA TEmesmo foi aprobada en SoutoRRA, fixeron público o seu apoio
maior e Oleiros, cuxa maioria esá manifestación a celebrar o 6 de
tá formada por candidaturas inDecembro en Compostela.
depende.ntes.
A respeito desta manifestación, o
Consello. Nacional do Bloque NaAinda restan por discutir en concionalista Galego acordou remecellos como Camota, Vilar dos
sar cartas a organizacións polítiSantos e Monforte, uns con maiocas e sindicais de ámbito· nacioria nacionalista e outros, como no
nalista para que se solidaricen e
caso de Monforte, xa pactada a
se sumen a ela. O, BNG xa realimoción entre BNG, PSG-EG e
CG, partido ·ao que pertence o alzara no mes de Setembro un
chamamento neste senso, non
calde. Déronse outros casos cupretendendo, segundo un dos ·
riosos coma no concello de Friol,
seus portavoces, "exclusivizar
onde o concelleiro Sérxio Santos,
do PSOE, votou a favor da monen monop.o lizar nad~. senón
que está aberta en p$ de igualción apresentada polo BNG.
dade a todos os nacionalistas"

decidir o tipo de sistema social e
político que desexa, a capacidade para estabelecer por si mesmo as relacións de cooperación,
de entendimento internacional,
en concerto cos demais povo~
do mundo". ·
·

• O PNG-PG entra· por unanimidade. O Consello Nacional
do Bloque Nacionalista Gal.ego
aprobou por U.nanimidade a entrada na frente nacionalista .do Partido Nacionalista Galega-Partido
Galeguista. Esta resolución xa fara tomada polo 'PNG-PG. no seu
último congreso. Agora, mentres
non se celebre ,a próxima Asamblea Nacional do BNG, ·ambas
for..zas asinarán nos dias próxi-·
mas, prévio acordo, un protoclo
de integración política para facer
efectiva a entrada nesta organización. Oeste xeito os re~esen
tantes do PNG-.PG acederan xa
ao máximo órgao do BNG entre
Asambleas. O PNG acordou no
· seu .congreso que os seus representantes natos serian o Secretário Xeral e o Presidente, nestes
momentos, Xosé Henrique Rodríguez Peña e Gustavo Docam~o._

"A autodeterminación xurde como · consecuéncia
do
·aprofundaní~:into no exercício democrático, no logro das líberdades individuais e colectivas", segue a dicer o manifesto que foi
enviado ao Consello da Xuv.entu-·
de para ,que o debata, asi como _ e lnquéritos eleitorais. Sea todas as organización de xóve- · · gundo un inquérito dirixido polo
profesor Pérez Vilariño e realizanes que hai rexistadas na Galiza
s os representantes escolares
do pola empresa Survey Galicia
de FP é BUP para que se discuentre os dias 11 e 12 de Novemta e se adiran a el.
bro, se o ·eleitorado fose convocado ás urnas agora o PP seguiría
Galiza, sítio distinto,. pretende, secon maioria absoluta, consegüingundo .os seus promotores, "agludo 39 deputados, un máis dos
tinar a tcido o espectro xuvenil, reque ten agora. O PSOE continuaalizando unha campaña intensiva
ría con 28 escanos, os mesmos
e extensiva a prol deste direito
que ten agora, e o BNG pasaría
democrátic9 e irrenunciábel".
de 5 a 8 deRt:Jtados. Coalición
Gampaña do BNG
Galega e PSG-EG quedarían tora ·
Están tamén a organizar un fesGaliza, sitio distinto
do parlamento autonómico.
tival con este lema no que preAdemais· da .discusión rios contenden que actuen Os Rese.ntiAs organización Colectivos da
cellos, o BNG levou a cabo "unha
dos e Milladoiro, porque, segun- ·A prospeccjó n pe~i6dica celebraMocidade do PSG-EG, Galiza
campaña na.que rea~zaron máis
da polo CIS . no mes de Outubro
do acaba o manifesto "senda a
Nova e Mocidades Nacionalistas
de 55 mitíns e conferéncias até o
contradi en parte este inquérito.
xuventude o sector .social máis
Galegas, puxeron en marcha, pomomento, abarcando as princiSegundo esta prospección o PP
dinámico e criativo non querernos
la sua banda, unha iniciativa xupais capitais cabeceiras de coperderia a maioria absoluta, quequedar afastados do debate dos
veilil a prol da autodeterminación.
' marca asi como a locais sindidándose en 36 deputados ,. O
problemas do noso país, e manicais, Universidade e outros cen- A moc.ión a prol da .autodetermiPSOE .conseguiría 30 escanos e
festamos o noso apoio e r~coñe
No manifesto redactado ao efeito
nación f9i debatida xa en máis
tíos en máis de 40 localidades.
o
BNG 9 deputados. PSG-EG e
cimento
.do
direito
de
autodeterafirman que "Galiza é unha na- ·
de 150 concellos.En once deles:
minación que a G_aliza, como Sí- . CG quedarían tamén , segu nd o
Ribadeo, Foz, óleiros, Allariz,
Tamén na emigraci.ón se realizou ·ción ... a autodeterminación é reeste·inquérito, fóra da cámara. +
tio Distinto, lle corresponde". +
Noia, Corcubión, Fene, Narón,
coñ.ecerlle a un país o direito de
campaña a prol da autodetermi-
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OIALOGOS PARA oCÁMB,10
diferentes sectores universitários. e sindicais. Xa ten máis
clara esa defini.ción?
Non me quera adiantar . ao Con.greso, pero creé) que neste momento Galiza precisa unha gran
formación- democrática e nacionalista. Estratexicamenfe mesmo
- diria que só hai lugar para unha,
frente aó PP sobretodo e para
superar aes dous grandes pá'rtidos estatais. Esa forza política
debe ter as raíces na esquerda
pero debía aparecer por toda a
sociedade. Asumindo as realidades deste tempo, non as do ano
20 ou o 45. Oferecemos eso ao
BNG e tamén a outras forzas políticas. Coido ·que no próprio
BNG hai unha maioria que pensa
que é precisa unha forza democrática ·nacionalista para governar en Galiza o máis imediatamente posíb~t:

XAN CARBf.LLA

Camilo Nogueira
'Estratexicamente só ·hai·lugar
para·unha gran formación democrática e · nacional_ista~
• XAN CARBALLA

A poucos dias da
.celebración do congreso
do PSG-EG, Gamilo .
Nogueira maniféstase
disposto a optar a pastos
de dirección e a sacrificar
aspectos secundários en
aras dunha meirande
unidade nacionalista para,
"criar un ha alternativa a .
Fraga lribarne. Vivimos _un
momento no qüe debe
haber xenerosidade e nós
como partido irnos
esixírnola".
A hora de replantear posicións
sobre a unidade do nacionalis. mo todo mundo coincide en·
que debe facerse desde a pluralidade. Cal é #t sua posición.
actual ao respeito?
·

o

A política de converxéncia que o
PSG-EG aprobou no 1990 é unha política que queremos sexa
permanente. No que ten relación
co BNG quera deixar claro que a
cuestión non está na forma organizativa, a nasa preferéncia por
un partido ou do BNG por unha
fronte, senóri en como se produ-ce esa converxéncia. Nunha or. ganización onde rexa o· prindpio
de que cada persoa teña un voto
non ternos problema de coincidir.
Sendo asi estaríamos dispostos
a ir a ·un congreso extraordinário
·de converxéncia onde se elexiria
unha dirección baixo priñcípios
democráticos, ce respeito ás minorías. En termos de liñas políticas ·-0s princípios que deberían
gui.ar ·esa organización seria o
da democrácia .e o da autodeterm i naci'ón, . e non creo que
houbese problema de lograr un
programa comun.

.'SE ACORDAMOS
UN PROGRAMA
BASICO CO BNG E
SE RESPEITA
O PRINCIPIO
DE CADA HOME
UN VOTO NUNHA
ORGANIZACIÓN
UNITARIA, ·NON
TEMOS NENGUNPROBLEMA'

Nós non irnos ceáer no noso pro-·
grama máis gue por consenso e
ademais non creemos que a actividade política se teña que facer
nunha s_
ó organización. Hai máis ·
vías de traballo.

Como pontos de partida vostede fala de democrácia e autodeterminación, o BNG tarnén
. inclue a sua pos_
ición respeito
á CE e o antiimperialismo. Seguen para vostede sendo pontos de distáncia máis. que de
enco.ntro?

mico no que dentro dun· ano
irnos e~ta.r íntegrados hai que
combatilo non serve para nada.
Nós queremos a soberanía, a
autodeterminación e o socialismo dentro dese marco.
Por outra banda o problema de
Galiza non está en Bruxelas, senón dentro. Aqui segue estando o
reto de como-construir unha alternativa de liberación nacional. que
conecte coa sociedade galega.

Sen embargo unha idea como a
autodeterminación leva implícita un conceito antiimpe~ialista.

O nacionalismo ten un meirande
enraizamento na sociedade do
que se manifesta políticamente,
pero as organizacións políticas
· deben ter presente que os tempos políticos tamén tañen un límite e por moito que o BNG esté mellor situado eleitoralmente é
progresiva a implantación do PP
e o PSOE na sociedade galega,
e é un fenómeno novo que pode
obstaculizar o crecimento do nacionalismo. É un momento no
que debe haber xenerosidade e
o PSG-EG vai ser o primeiro que
a esixa a si mesmo.

En declaracións pre-congresuais, dirixentes do seu partido afirmaron que nas ofertas
da unidade fiiteran destacar
máis a diferéncia e que agora
habia que entrar nun proceso
de sedución mútua.
Estou disposto a sentarme con
calquera, e mañán mesmo, que
quera talar de converxéncia nunha organización democrática e
nacionalista como reclama a nosa sociedade. Sen nengunha
condición prévia.

Vostede delxou no ar a sua posíbel candidatura á secretaria
xeral do PSG-EG. A poucos
dias desa cita, definiuse xa?

Non contestarei en concreto a
esa pergunta. Pero si afirmo que,
Se se trata de dicer que Galiza
se o desexa o partido,. voume
debía estar na CE cun tratado
pór á sua disposición se me rerenegociado nós non ternos naSe o antiimperialismo é loitar
qui re para algun pesto de direda en contra diso, pero hai que
contra a dep~ndéncia eu son anción.Eu dimitin no seu día pero
· ver as dificuldades de que iso
tii mpe rialista e proclámoo coa
non marchei. Defendo unhas idesexa posíbel ." Se se enfoca a reboca chea. Pero se se entende
as e fareino resistindo até vencer
negociación do Tratado como · ·como que a dialéctica mundial é
ou ser derrotado, nunca pensei
a dos paises que loitan contra o
Por outra banda· nós ternos a no.:. orientación reivindicativa non hai
en tirar a toalla.
maior problema.
imperialismo e os que queren
sa própria estratéxia política que
impoñelo, digo que esta non é a
non pasa só pola coincidér)cia co
Resalto o Congreso, vai dar o
BNG e pode ter outras variantes
En cárnbio a idea de que hoxe o . dia~éctica deste ternpo. Esa idea
PSG-EG álgun paso concreto
de anti imperialismo .leninista padistintas . Pero se acordamos un
imperialismo está na CE creemos
para avanzar no proceso que
ré cerne inútil e anticuada. lso
programa básico ce BNG e se
que é eptorpecedora de calquer
vostde definiu anteriormente?
non quer dice'r que os EEUU non
respeita o princípio dunha organiunidade. Non quero santificar a
zación unitária na que cada perGE pero esa orientación estratéxi- actuen como império, que o tan,
, sea ten un voto non ternos nenO PSG-EG poderia aprobar reca non leva a nengures. Desde q . pero a loita polo socialismo ñ on
se dil_u'cida nese campo, senón
gun problema . .Se é unha alianza
solucións específicas afirmando
momento en que o próprio Gorbano interior das $OCiedades.
de partid(;>s as cousas hai que faa necesidade dunha gran forza
chov e outras pefsoalidades polícelas por consenso pero hoxe o
política cun programa reformaticas sobresaintes saben que hai
BNG funciona como organización
dor, democrático e nacionalista.
que buscar un entendimento coa· En declaracións a A Nasa Terra vostede manifestaba que o Pode haber posturas en positivo
unitária, e os votos son os que
CE, plantear estratexicamente o
deben decidir nun Congreso.
nacionalismo como loita contra a . seu proxecto de partido defini- · pela nosa b~nda.
ríao en función da re!¡;posta de
CE, porque aí está o imperialisA entrada do PNG no BNG deimo, é recoller a idea anti-imperiaPara nós é fundamental criar unxa ao PSG-EG nunha posición . . lista de Leniri, que a hlstória deha ~ltermnativa a Fraga lribarne.
incómoda no esquema político
mostrou que está absolutamente
Estase asentando a idea da irredo na~ionalismo.
fracasada. As ce.usas son máis
versibilidade . do poder do PP e
sinxelas: a CE é un producto da
~ non creo niso. Hai que criar. unha
'SE O DESEXA
Nós non ternos nada que ver co
história europea, ·e.no que ten de
alternativa .e asi-o-fixen ver nos
PNG. O problema entre o. BNG e. apertura de mercados unha nece_ deb~tes dos orzamentos, que fi- .
O
PSG-EG
VOUME
nós non é só unha cuestión or- . ·sidáde do mundo deste tempo.
xo que Xosé Manuel Beiras talaPOR~ A SUA
ganizativa, senón_de contradi Outra cousa é ·como esté situada
se dunha moción de censura ao
ción ·programática. O noso partiGaliza aí,
podemos ter coincigoverno Fraga. A idea de pre- .
DISPOSICIÓN PARA
do sempre tivo o desexo de pro- . déncias profundas con ·outros nasentar unf]a alternativa a Fraga é
curar pontos de encentro. Pero
cionalistas e por suposto co BNG.
ALGUN .POSTO -ÓE
decisiva e se tiñamos rixidez na
sobre se alguén fixo unha tenza
nosa relación con outros partidos
DIRECCION'.
sobre nós', non é un problema.
A idea de que un espácio econópe~derémola por completo. · •
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OETENCIÓNS DE INDEPENDENTISTAS _

A INTG busca unha solución á crise organizativa en Fetrolterra

Postas en liberdade tres militantes da APU
•A.E.

Tres dos oito militantes
da APU detidos a pasada
semana no Ferrol
acusados de estaren
relacionados co Exército
Guerrilheiro foron postas
en liberdade. Os restantes
apresados eran
trasladados ·a ·Madrid.
A INTG da comarca,da
que eran afiliados vários
dos encausados,
tenta reestruturar a sua
dirección entre tensións.

que eles non teñan
áinda constáncia escrita dos delitos impÚtados, pero si o Ministério Fiscal.

22. Oiga Farinós e
Xosé Veiga sairon tamén á rua, por decreto do xuíz Garzón, ao
dia seguinte, despois
de permanecer cinco
dias nas dependéncias policiais e transladalos a Madrid. Na ·
actualidade fican en
pr~sión ainda cinco
persoas, catro delas
acusados de colabo-

Pola sua banda, Manuel Soto, un dos xulgados por pertenza
ao EGPGC e absolto
con· todos os pronunciamentos ao seu favor, manifestou -estar
estudando ~ - posibilidade de apresentar
reclamación contra o
Estado polos dous
anos que o mantiveron na cadea sen culpa nengunha.

ración con banda armada e unha; de pertencer ao . EGPGC,
ainda que a APU
agarda que os poñan
pronto en liberdade, Oiga Farinos e Modesto .La~as, militantes da APU, na.rolda de prencalificando as deten- sa posterior á sua posta en liberdade
Xosé Modesto Lamas foi o pricións de secuestro
meiro dos detidos a pasada sepolítico. Modesto Lamas afirmou .... Os militantes liberados denunA 'NTG reorganiza
ciaron o trato vexatório e a. vio·mana en Ferrolterra, acusados
que "se coas detencións querian
a dirección na comarca
de pertencer ao EGPGC, posto
léncia, sobretodo psíquica, rececomprobar a resisténcia do movibida na comisaria, mentres os
en liberdade. Saía da comisaria
A INTG, central que está a sofrer
mento independentista a cantesavog_ados salientan o feito de
coruñesa na mañanciña do dia . tación vai ser firme".
o-maior dano público polo intento

de involucrala ·socialmente co
-EGPGC, dada a afiliación dos
detidos a este sindicato, no que
· alguns ocupaban pastos de dirección, está a reorganizar a dirección nesta comarca.
. Nunha reunión da dirección de
Zon·a dé Ferrol a proposta d.e
apartar de todos os cargos da dirección aos militantes da APU
quedou posposta ao non se pór
de acorde. as distintas correntes
internas na composición da Comisión Xe~tora que ia rexir os
destinos da central nesa zona. A
comezos do próximo ano celebrarase unha aserriblea extraordinária.
. Nesa mesma reunión aceitábase a dimisión do Secretário
Comarcal, Manuel Pazo, que
xa tiña anunciado a sua intención de ' dimitir antes destes
sucesos.

•

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

A ·DERRADEl.RA OPORTU-NIDADE?
(PERANTE ·o CONGRESO DO PSG-EG)
ÁLVARO LÓPEZ MIRA

i= posíbel que os tempos ainda non sexan
chegados, por mais que xa nos tarde, e
até pode aborrir a cantinela do Hino Pondaliano. Pero o que non admite dúbida
nengunha é o feito de que os cámbios
que se están a producir no m!Jndo son
dunha magnitude semellante aos posteriores a Versalles ou lalta, que facian mutar as cores dos mapas que estodiabamos
na escala.

querda, acochando os lamentos en tertúde ruptura entre "unitários da esquer.da" ·e
'lias de café nas que se especula sobre
nacionalistas en Euskadiko Esquerra
paraísos alternativos. De pouco serve que
-coa que sempre se quixeron homologar- non pode cair en saco roto. No próse consiga gracias ao pulo nacionalista
aprobar Leis de Normalización Lingüística
ximo Congreso deberá arroxar pola borda
o peso morto, e convencerse de que non
ou mocións municipais pola autodeterminación, se lego, co sorriso taimado, os
se pode seguir queimando os homes e
que ces seus votos as apoiaron nomean
mulleres que poden facer algo por Galiza
novas Directores Xerais cara á galeria ou
(case todos militando no -nacionalismo) e
asfaltan pistas e conceden licéncias urba- . que se van perdendo polo camiño de frusnísticas que atraerán nova semente de
traciáns que aquel se emp~ña tercamente
E aqui ... pois case todo igual: máis ou mesufráxios corrompidos.
en seguir. Aqueles que están no PSG-EG
nos incéndios, máis ou menos celulosas,
non poden permitirse "morrer matando",
..
máis ou menos síntomas colonizadores ,
O nacionalismo galega non ten máis que
convencidos xa de que se compiten co
máis "panem et circensis " de ministroun camiño se quer sobreviver politicaBNG perderán os poucos votos que lles
electricista versus intelectuais, de Ramilo
mente : Arte/lar nos próximos seis meses
quedan; non se poden "ir para casa" fomentando ao tempo os maos instintos
a sua unidade, orgánica ou polo menos
versus sindicatos, de exposición sevillana
versus olimpiada barcelonesa versus. xaeleitoral, ao efeito de afronta-los embates
-que os hai- no BNG. Necesítase un ha
das catro confrontacións eleitorais que se
cobeo éompostelán. E, na polftica? : manatitude positiva, que poderia comeiar, se
sucederán continuadas desde finais de
se quer, cunha negociación séria na que o
dan os de sempre , coas navidades de
Guiña desmontando a Dositeo ou Xán
1992, xa que o contrário seria xogar á
PNG poderia .ser o intermediário ou pripartidocrácia -senil. O pólo de referéncia
Fernández segundo o ritmo clorídrico de
meiro interlocutor (en resposta ás .iniciatiElnosa, ou Fraga restaurando a antiga
vas lanzadas no seu recente Congreso)
pactual básico será necesariamente o xa
Gallaecia até o Doruo no marco rexionaliniciado entre o PNG e o BNG; este último
para artellar a unidade. O demais, EU,
economicista da CEE , estabelecendo a
CG , FPG ... . son pantasmas de inventar
xa vai perdendo o lastre de sectarismo
"Fronteira do Eucalipto e do Encaro", en · que o atoraba, pero por si só non poderá
un "Bloque 11". Cando menos o PSOE é
harmónica conxugación das herdanzas de
aspirar a ser máis que unha pequena biunha realidade máis palpábel.
Franco e Salazar. O PSdG-PSOE coma
sagra incapaz de cambiar as estrutüras
en profundidade, e sempre exposto ao
sempre, ben que Cortizo e Taboada non
Por isa é tamén precisa a aportación de
destilen a acedume amarga dun Guerra
testemuñalismo en función de mudábeis
CG. Non se pode seguir teimando (inda
que os conduza a ser alternativa de goavatares do eixo bipartidista español. ·
que seria unha volta ás suas orixes) en faverno galaico.
cer primeiro un partido en base a foquiños
de poder e logo decidírense a ser nacioPor iso é precisa a aportación do PSG-EG
E o nacionalismo? Coma sempre: con tenao proxecto comun ; a recente experiéncia . nalistas. Home, tampouco se trata de eladéncia á marxinalidade tribal ou ciánica,
borar un sesudo "corpus" teórico, pero iso
de "partido de centro, moderado e progrecuns totems ideolóxicos ou persoais semicarcomidos. Canso de tomar a iniciativa,
sista" xa está reseso desde a caída do
Presidente Suárez. E se Guiña está "a
agarda na trincheira o novo embate do
borde da autodeterminación" ... en que se
pseudogaleguismo xeriátrico im'perante.
concreta o nacionalismo centrista de CG?
Nos seus supostos homólogos catalán e
E os galegos? Case igual: a velas vir, rebasca? Cando un 'político intelixente como
fuxiados nos ruíns e pequenos mundos
Jordi Pujol manifesta que admite a exisegoístas só refocilantes cunha boa dese
NACIONALISMO
téncia do Estado (español) pero que os
de "chiquitas" ou güisquis, segun90 o níGALEGO NON TEN MAIS
poderes dese Estado debe ostentalos a
ve.I. Teimando na queixa sempre inútil peGeneralitat, alónxase moito deses afáns
rante a inxustiza, pouco menos que coma
QUE UN CAMIÑO SE
miméticos de CG cara a CiU ou o PNV,
eséncia da sua "autoidentificación".
QUERE SOBREVIVER
sen contar que a estes partidos lles importa un ardite o que pensen os pseudoteóri- ·
U-la forza nacionalista agardada? En
POLITICAMENTE:
· cos coagas.
·
. nengures: só esperanza · no "élan" vital
imenso do' noso pobo, dende sempre inARTELLAR NOS
Bascas e cataláns, con grupos parlamentu ído e case nunca manifestado. Seiva
PRÓXIMOS SEIS MESES A tários fortes, poden permitirse apoiar a Lei
que se murcha carente de "Volksgeist" redemptor, que está entrando en fase termiSUA UNl.DADE ORGANICA de Seguridáde Cidadá do PSOE, co connal; nunha última -ou quizá derradeira,
vencimento de que algo van conseguir a
OU POLO .MENOS
cámbio: a comarcalización de Cataluña, o
que par~ o caso tanto ten- oportunidade.
c.
atalán língua de abrigado coñec.imento
ELEITO.RAL
para os seus funcionários, a 'financiación
De nada serve laiarse da caída da es-

-
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própria dos bascas etc.
Este é o campo no que ten que entrar o
nacionalismo galega. ~ase social non lle
ha faltar se oferta o que ten que ofertar e
a história' recente asi o demostra. E pode
optar nas vindeiras . eleicións estatais entre obter o BNG un dous diputados en Madrid (menos que andaluces é canários) ou
.formar grupo parlamentário próprio se se
acde ás eleicións nunha plataforma unitária nacionalista, que se poderia batizar
coma presenza galega (e a proposta lanzada polo PNG no seu Congreso) e que
suporia asemade o princípio do despegue político dunha nación espoliada -que
se verdadeiramente é diferenciada non se
lle poden ofertar solucións políticas miméticas das doutros países, e inda menos da
xa fracasadas neutros países.
·
lso si poderia facer tambalear o bipartidismo. lso si p'osibilitaria ter voz de seu -de
Nós- en Bruxelas. lso si seria poñer alicerces da recuperación da Galiza· como
nación no concerto mundial.
O contrário xa non se pode calificar a estas alturas.de inxenuidade, nen tan sequer
.de. estupidez. Pois xa o labor non resulta
en por si fácil nen para desprazar o peso
eleitoral do PP e PSOE, nen para sacudir
a inércia dun eleitorado apático e manipulábel. Se esta situación se perpetua, q nacionalismo xa no será semente cómplice
senón conscientemente culpábel. Porque
se o que ternos non é o que pretendemos,
parecer parece todo o contrário.
E un xa vai canso de escreber e falar
sempre do mesmo para predicar no deserto ; para darlle motivo de c.rítica aos
perpetuamente cabreados co País, que só
poñen atrancos. Se a unidade -a manita
e nunca pensada en sério unidade- non
é igual que se dé palas boas ou polas
más, .neste intre achegámonos á derradeira oportunidad e....
Parece evidente que o nacionalismo galega é unha filosofia, tm modo de pensar,
de viver e de talar, e que todos queremos
framportalo ao político coma base de calquer outra actuación. E tamén ·semella
sinxela a resposta imediata que hai que
dar; sen embargo, parece que coma nas
traxédias gregas os deuses ~egan a
• ·
aqueles que queren perder.
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AMOBILIZACIÓN DO DIA 2

QMELLOR DOS MUNDOS

"Pola industrialización e por · industriais e agrários
o próximo dia 2 en Santiago
Galiza" é o motivo da
.de Compostela. Enrique
convocatória, apoiada por
Pérez, traballador de
todas as centrais sindicais,
que reu~irá ~o~ traballadores Citroen, ere que, no médio ·

da crise económica, o
sindicalismo ·naCionalista
"l~vanta nos traballadores
espectativas ás que é
precis9 responder". ·

Enrique Pérez

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis

Felipe González

'O sentimento galega está xa arrai . ,. . ...... , entre os traballadores'
belo, senón que te. mos que convencer
á xente, ás veces
non é doado facerlle
ver os obxetivos réais da direción. Por
iso eles potencian o
amare/o, para aumentar as dificuldades de explic;ación.

• MANUEL VEIGA

"O sentimento galega está xa
arraigado, mesmo entre traballadores de centrais estatais·. A CIG
ten unhas espectativas tremendas, pero a moita xente fál_
talle
dar o salto e non quere que sexa
no valeiro. Agardan pala madurez da alternativa. Din: se iso
funciona iremos para aí". Enri. que Pérez leva 17 anos traballando en Citroen, unha das poucas empresas de gran tamaño
que permanecen activas en Galiza, ainda que tampouco se libra
da crise que afecta ao sector do
au1omóvil.
"Nós non somos sindicalistas a
secas, somos 1amén nacionalistas e cando as duas ideas van
unidas, as raíces son moitos
máis profundas", sinala este tra- . nas empresas, non xa polo que
ballador que desde hai 13 anos
somos, senón polo .que se ve vir. forma parte do comité de empreEmpezamos sendo poucos, pero
sa e que a pasada semana foi
cando se decatan de que es naeleito responsabe·1 da recén
cionalista, sexa da CXTG ou da ·
constituida Federación do Metal
INTG, saben qüe non vas ca!TI_
- .
da INTG.
biar, que estás firme_aí".
"Non sucede só en Citroen, senón en xeral, afirma. Se a CIG
estivera consolidada como se
pretende, moitos máis a terian
votado. Aos traballadores góstalle que exista. Se non están decididos é porque pesa algo o de
cabalas perdedores, o mimetismo Madrid-Barcelona".
"Pero avanzouse moito, engade.
Antes na empresa:· rexeitaban o
galega escrito, agora utilízano
todos os sindicatos, non sendo o
amare/o e á xente parécelle ben.
Ainda ternos caréncias ·estruturais, de médios, e iso fai que ou- .
_tras centrais nos gañen por· agora a partida. Pero, na idea, os
traballadores están con nós. Os
sindicalistas da CIG molestamos

MOVIMENTOS SOCIAIS

Listo andou o alcalde da
A Citroen nunca lle
Barrela, Yebra Pimentel. O
interesa un paro,
tal, senda amigo do seu viXAN CARBALLA
ainda que semente
ciño, Vázquez Portomeñe
A direción francesa establece
seña polo significado de respos· (Vítor Manuel), e en mostra
plans de baixa, para os maiores . ta que ten por parte dos trabade agredecimento por telo
de 50, pero a xente- fai cantas e
lladores á empresa. Ese é un
promovido a cumes máis alve que o que of~recen non chedisco que teñen aí, porque unha
tos deulle o nome de Porto.ga. ·Entón provocan traslados a
das grandes batallas é a ideolómeñe a úneca praza da vila.
postas máis incomodas para · xica. Citroen teme mesmo que a
Pero agora veu o enfado
animarte a' marchar. Prefiren unxente se reuna. Sobre os paros
entre ·os dous e o Yebra Piha plantilla eventual. O ano pada empresa, os sindicatos semmentel, senda sério como é,
sado colleron a 900 xovenes,
pre estudamos se un paro técni· Etica e .rutina,
retirou a placa e· quitoulle á
este
ano
só
a
500".
co está xustificado ou non, pornunha empresa francesa
praza o nome do seu proás
veces
provócanse.
Por
_
que
.
.
tector.
isa sempre defendimos a partiEºa información? O sindicalisA Citroen acuden traballadores
cipación
dos
traballadores
na
dimo
é
difícil
senón
se
conta
desde un rádio de 100 quilómeE os de Castro poden seguir
reción.
con información sobre a estratros. "Alguns veñen de Oürense
o mesmo camiño co nome
.
téxia
que
pensa
seguir
a
emou de Portonovo, Arbo, Tomiño ...
da escola taller que bautizaQue é o que máis importa nun
presa.
As veces teñen que se erguer
ron Xosé Blanco, senador do
sindicalista?
ás 4 ou 4.30 da mañá, para enPSOE, despois de que eS1e
Coa experiéncia tratamos de ter
trar ás ·5. Van e volven dormindo
se esquecera de lle dar
A ética. A xente antes de mirar
un sexto sentido sobre a inforno autobús. E todo corre por
apoio aos viciños detidos no
as ideas, mira como te compormación que nos dan. Sempre tecanta deles".
conflito
que viveu a vila.
tas, se non enganas, se os resrnos sospeitas. Algo moi imporpetas.
tante é a forma de preparar o
"A empresa aconséllache que
E xa se sabe que non hai coambiente: por exemplo, o de fafagas as tuas necesidades anmo agardar a que morra o
"O
problema
que
ten
esta
socielar
agora
mesmo
de
paros
técnites ' de sair da casa, para non
implicado para non trabucar
dade, afirma, por último, Enrique
cos ante os médios de comuniperder tempo. Saes mallado. O
o bautiza.
Pérez,
é
que
os
que
teñen
grancación,
antes
de
falalo
con
nós.
traballo é duro, rutinário. Agora
des intereses económicos, igoal
Logo moitas causas demóstrase
a i'nédia de idade é máis alta
que non son verdade, pero os · que moitos políticos, son os que
iso vai en·contra da idea que temenos se preocupan pala ética".•
ñen de rentabilidade home-hora. . sindica1os non só 1emos que saManuel Soto, moi coñecido
durante a sua etapa de alcalde de Vigo, asistiu como
congresista no Brasil de empresários galegos na emigración. Escoitáramos rumores de que era empresário ou polo menos de que ia
traballar nunha empresa, pero o que non sabíamos é que
fose emigrante. Pensabamos que para isa había que
· AA. VV . ."As Mriñas Altas de
constituir unha federación. Neste
de conciliar as partes enfrentaviver fóra de Galiza. Pero, en
Ferrol, a Federación de AA.VV.
das e de que a división no movisenso o secretário da CAVE sinafin! Soto sempre foi un tipo
de A Coruña e a Federación de
mento viciñal compostelan non
lou o·caso do Pais Valenciá como
con imaxinación e ancho
AA. VV. de Compostela. tamén
fose impedimento para pór a anun exempro a ter en conta, dado
lombo.
estaban presentes como convique a Confederación Valenciá .dar a nova Confederación. Mais
dados repr~sentantes da Federade todos os xeitos ese será un
está composta por federacións e
ción de Pontevedra, de recente
por simples asociacións.
preblema que axiña terán que
constitución e un representante
tratar de resolver.
Ternos para nós que ~anuel
da Federación de O Bierzo, asi .Foi eleita unha directiv na que
Fraga visto o éxito de Felipe
como o secretário xeral da ConDurante o acto de constitución léestán dous representantes por
no 82 , fichou a Julio Feo
federación Española de Asociaronse várias comunicacións sobre
cada federación. Evitouse o nopara c seu gabinete de imacións Viciñais (CAVE) Fernando
a participación cidadá e o papel
mear cargos como presidente):>u
xe. Na visita a~ Cuba levou
martas. Non estaban os de Lugo, · · secretário, que serán eleitos no
do movimento viciñal na sociedano coche a bandeira galega.
que tamén foran convidados.
de actual. Resaltemos a lida por_
futuro, para ·evitar afondar na diNo Brasil, en cámbio, puxo
Ten, pois, ·nos seu~ comezos un
Margarita \(ázquez Vera, na que
visión do movimento viciñal coma roja y gualda, sabedór de
marcado·carácter urbano no que,
fixo un pequeno percorrido pola
postelano, dado que soaba para
que alguns daqueles empre· de momento, non están repre- . presidente Ramón Prol, un dos
história do Movimento viciñal cosários teñen proclividades
sentadas as asociacións viCiñais
ruñés e da contradición que signirepresentantes da Federación de
neo-nazis. De economía
fica ter un alcalde que non canta
das vilas e do mundo rural. Este
Compostela na dirección da connon saberá nen torta o de
·para nada co movimento viciñal e ·
será un dos problemas ·que terá . federación, e a quen várias aso~
Vilalba, pero de gardar as
que salvar os novas estatutos,
ciació11s compostelás, ausentes · que resulta eleito presidente da
.apariéncias aprendeu un
Federación Española de Municípois· moitas asociacióris espallaneste acto, acusan de dividir o
cacho.
· •
das por pequenas vilas ou parrópios e Provincias, coa que as
movimento vicifü~.I. Representanq u i as non poderán chegar a
tes doutras Federai::ións trataron
~-VV. térán que negociar.
•

e

..As asociac.i óns vici~ais
coordénanse en toda a Galiza
(

•MANUEL VILAR

Máis de duascen1as persoas
asistiron o pasado domingo nO
Auditório da cidade de Compostela á constitución da Confederación Galega de ·Asociacións de
Viciños, unha entidade que pretende darlle novo pulo ao movi- .
mento e a participación cidadá
n.a vida política deste país.
No acto, meramente protocolário
e de puro trámite para referendar
uns estatutos, que xa todos consideran desfasados e que só servirán para legalizar a nova eritidade, e pór a andar a Confederación, participaron representantes
das federacións viciñais impulsoras des ta confederación: a Federación Coordenadora da AA. VV
de Ourense, a Federación de
AA. VV. de Vigo "Eduardo Chao",
a Federación ·comarcal de

Pero, de cando en
vez, hai paros dos
traballadores que
benefician á empresa porque ten
o almacén cheo
de coches sen
vender.

O edifício intelixente de La
Voz de Galicia, co cento de
redactores que o habitan,
non foron quen de oferecer
nen a máis lene reflexión sobre a venda dunha das máis
fortes -e polémicas empresas
de Galiza (Ence). As primeiras plumas dedicáronse ese
dia a pescudar relacións entre a INTG e os acusados de
pertencer ao EGPGC. Esforzada e lucida labor informativa, pardiez!

REFORESTACIÓN ECEL~LOSAS

A empresa de Jos_
é Maria Cuevas instala en Ortigueira unha ofi~ina de

Euro~Galicia

silvicultur~

Forestal deseña a política forestal

de 45 co,ncellOs e ignora os plans da Xunta para ·o monte
agricultor interesado e procuran ·
redirixir o seu interese cara ao
e-ucalipto e a participación nas
cooperativas _privadas de silvicultores. A Consellaria de Agri~
cultura non ten opinión sobre
estas iniciativas que invaden as
suas competéncias.

• G. LUCA DE TENA

Euro-Galicia FÓrestal
(EGF) teme que os 45.ooo
millóns de subvención
pública que esperaba
conseguir para instalar
unha fábrica de pasta ao
sulfato en As Pontes non
cheguen nun-ca. O saldo
das celulosas de Ence,
o mercado de pasta en
recesión e as prioridades
de investimento deica o 93
e un crecen te estado de
opinión contra os riscos
desta indústria, poñen en
perigo os compromisos
eleitorais do PP coa
empresa que pre.side José
Maria Cuevas. EuroGalicia contraataca cun
plan forestal e unha nova
operación publicitária.
O plan forestal de EGF pretende
o mono-cultivo do eucalipto nun
radio de 50 quilómetros do
asentamento da fábrica, o que
daria unha extensión de 118.000
hectáreas de masa pura nunha
zona de cultivo agrícola intensivo. A empresa decide pola sua
canta o destino de máis dun tércio da superfície galega, e invade claramente as competéncias
da Xunta no seu anunciado programa forestal. O plan de EGF
está dirixido a 45 concellos e a
outras tantas xuntas veciñais de

Manifestación no lrixo contra a repovoación forestal con eucaliptos.

montes en man comun e procura o rendemento óptimo con
plantóns seleccionados. A campaña de extensión do eucalipto
ten como base unha oficina de
asesoramento en Ortigueira e o
fomento do asociacionismo entre os agricultores. Este segundo
aspecto procura simplemente a
constitución de sociedades de
montes para acadar subvencións comunitárias á extensión
dos montes. Os empresários
das papeleiras procuran que os
fondos públicos paguen a proliferación das espécies de interese industrial (o eucaliptus glóbu-

tus e o pinus radiata principalmente), pero a opinión dominante nas tnstitucións comunitárias
está contra a subvención de cultivos. O asociacionismo de base
serve para os intereses da producción de pasta como interposición política para lograr estes
fondos. Neste obxectivo táctico
coiociden tanto o PP como o
PSOE que xa desde a consella-_
ria de Francisco Sineiro fixera as
primeiras declaracións a pral do
cooperativismo silvicultor. Esta
políitica está dirixida obviamente .
á desvitalización das xuntas veciñais de montes que no de ho-

xe manteñen o domínio 'sobre
máis de 700 hectáreas.

_Qferta falsa
A empresa EGF publicita desde
unha oficina en Ortigueira a
ofertq de plantóns de frondosas. E sabido que existe ,unha
gran caréncia de espécies autóctonas para repovoación,
despois de que desde o primeiro governo autonómico se procurase únicamente a extensión
de árbores de crecemento rápido. No te~éfono de EGF en Ortiguei ra procesan os dados do

No entanto, a recesión económi. ca -nos Estados Unidos, que ten
máis do 50 por cento do mercado de papel ·do mundo, agrava a
situaéión das papeleiras. A ato- .
niá da demanda leva a Estados
Unidos e Canadá a presionar sobre todos os mercados cos seus
excedentes a prezos baixos. No
mercado interior dos Estados
Unidos a tonelada de papel estucado branca de i 00 gramos· non
chega neste momento á metade
de précio da mesma cantidade
de papel reciclado. Nesta situación, a Xunta colabora cos plans
do Instituto Nacional de lndústria
para deter a pro<;lución de. Lourizán, que perde progresivamente
mercado desde hai dous anos.
.Esta parada serve aos intereses
que queren a privatización da fábrica de ENCE.
Con todo, a estratéxia de desconcerto entre a conséllaria de
lndústria e a de Ordenación do
Território sobre a fábrica de Pontevedra, vólvese. contra a Xunta
que descobre alarmada a intensidade e extensión da opinión
contrária ao funcionamento desta indústria contaminante, asi como a xeral desconfianza aos
plans de mellara ambiental de
Ence.
· +

-

.

r---------------------------~~~~-----------,

A partir de Decembro
A NOSA TEB.B.A
contará con máis seccións
sustentadas na participación dos
leitores.

CARTAS,
OPINIÓNS,
CRÍTICAS,
INFORMACIÓNS

l.
1
1
1

A proliferación de meios de

Para os envios, dirixirse a·:

comunicación non facilitou até
agora a participación directa dos
cidadáns na información,
desprazada todo o máis, a un
secundário capítulo de cartas aa
director. A pqrtir. de Decembro
A Nosa Terr.a contará con duas.
. páxinas para receber opinións,
gabanzas, críticas, informacións
(texto, fotos ou debuxos), s.o bre
todo o que nos rodea -como
persoas,_ como cidádáns-' como
consumidores.

ANOSATEBBA ·
Apartado 1.371, 36200 Vigo.
ou através do Fax ."

(9.86) 22 31

ol.

A aldea global
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SEXISMO EXUSTIZA

OS VIOLADO.RES FORON ABSOLTOS E O AVOGADO DE OFÍCIO
NEN 'SEQUE_R CONSIDEROL) NECESÁRl·O ASISTIR AO XUIZO

DOUS MOINANTES E UNXUIZ
M! ANTÓNIA PÉREZ

En poder da Asemblea de . Mulleres da.
Coruña está a senténcia nº 127 de 4 de
N-ovembro do presente ano, poia que se
absolve aos "dous feirantes" -acusados de
violar a unha moza de 17 anos na Coruña, feíto este que tan extensamente ocu.:.
pou as páxinas dos diários de Galiza.

h'

. 1 V2H36Bl

A senténcia considera probados os seguintes feítos:
· 1. Que a moza foi abrigada a realizar o
coito con dous homes e que un deles dixo
set policía.
.
·
· 2. A nioza quedou embarazada sen que
conste a data exacta da conceición, que
interrompe mediante aborto.

;b::1:; ::~.::.~~= =~.::º~!::··;= ::~.~

a) a moza recoñeceu aos autores dos feítos, pero o xuíz di que non se pode excluir
a un posíbel erro.
b) o xuíz di que tampouco seria violación
por-"non haber a intimidación precisa coa
,
resisténcia necesária".
e) Que "se ben os seus saloucos motivaron a suspensión temporal do xuízo oral
para que recobrase a calma, despois e xa
entre o público, mantivo unha atitude incluso Jocosa"
·
d) igualmente di que a conceición tivo que
ser en data anterior ao dia en que se di
sucederon os feítos.
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Ante a nosa surpresa e a do fiscal que,
nas suas conclusións definitivas calificou
os feítos como violación (nos dous casos)
e usurpación de función públicas (nun deles), pedindo penas para os dous proce·Sados (13 anos de prisión menor a cadaquén polo delito de violación e 1 ano a un
deles por usurpación), a senténcia pro. nunciada polo xu~z é a qu~ segue:

0 . -li:l-riool•N:••. u;i•t.a"•x -incQ
dicta .. o por d In • tructor, ~"U • ..1:cl.l.n.l e e
• ••te \'ytbuJl&l, hAbi~ . ul0'-1 - ..uuo cu tnai ·
con lo 'r-1Y'llnido 1n lll:I :..¡.1., pr11t•.i1-1lt::i , \:l.:
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A senténcia en si mesma non ten desper. dí cio e, ante a sua vista (ver recadro),
qu~remos resaltar as seguintes "perlas":

-

..

coñecimento dos agresores, se Vde. decide que hai posibilidade de erro? Cando ·
non haberia erro? As contradicións da ví- ·
tima son tan importantes como para non
ter en canta todos os feítos probados?
Distingue Vde. entre sorrisos e risas histéricas? Se non se sabe a data exacta da
conceición, por que decide logo que a
conceición tivo que ser en data anterior
ao 'día en que se di ocorreron os feítos?
Por que os agresores estiveron en liberdade sen fianza, provocando a angúria
da vítima durante ·a ano e pico que pasou
ate que se celebrou o xuízo?
A auséncia do avogado de ofício non é
máis que unha pequena causa a sinalar,
dado o alcance da senténcia.

¡

Senténcia dos max_istrados, .F.X. Cambón García e X.L. Pia lglésias, na que se sin~la que a moza
recofleceu aos autores dos feítos pero non se pode excluir un posíbel erro, polo que foron absoltos. A
vítima tamén é acusada de non resistirse suficientemente e de adoptar unha atitude jocosa ante o público.

Da mesma, pódese deducir o que segue,
para coñecimento de todas e todos:
Para que un violador sexa castigado, deberanse dar os seguintes feítos como
probados :

_Esta senténcia, coa "da minifalda" de Catida por un avogado de oficio que, e sen
O agresor deberá ser -recoñecido ate a satalunya -e a "da vida licenciosa" de Ponteque conste na senténcia, nen sequer conciedade (atención ao oscuro da situación,
vedra forman parte do glosário (que por
siderou necesário facer acto de presenza
posíbeis coches, matrículas, etc.) Calquer
no xuízo.
certo ven de publicar un coñecido maxiscontradicción converterá á muller de agretrado) de senténcias que saen das mans
. dida e~ mentirosa. Terá máis posibilidade
dunha parte da xustiza do · Estado espa-. O Movimento Feminista e as mulleres en
se defende con saña a sua "honra"; se rexeral saben o difícil que é demostrar o
ñol. Son senténcias nas que se ><ulga
cebe algun golpe ou mellar unha puñalada
mais a moralidade ou a honorabilidade
padecimento dunha violación, non xa pa(xa que os golpes pode ser froito dunha
da persoa agredida; neste caso, unha
la presión social a que nos vemos somecaída ou dun coscorrón).
moza de 17 anos no momento- da agretidas senón tamén as caréncias de
sión . Tanto· preocupa a -sua moralidade
testemuñas (curiosamente, o gran núme- · Nós non somos xuristas, tan só mulleres
que, como di na senténcia, "mantivo un- ' -ro de "testemuñas" apresentadas polos
e bastante indefensas por certo ante as
acusados é francamente abraiante e soha atitude incluso jocosa despois e xa
leis.
brecolledor).
entre o públipo"
Os agresores, Xosé António Fontefria Noya e Roxélio López Noya saen deste xúíA ese maxistrado, ·a ese F.J.C.G. tan imEsta senténcia, subxectiya e con xuízos
zo, non como entraron, senón moito máis
de -valor, absolve a dous homes acusa- pregnado do seu poder e a tantos outros
fortes. Xa aprenderon algo: xa saben codos (e re.coñeciaos pala vítima)·de violar a que fan e farán o mesmo, aí van os semo repetir a xogada e saben que poden
unha moza que, por riba e dada a situaguintes interrogantes: Que entande por
escapar da xustiza.
•
ción económica familiar, tivo que ser asís- · resisténcia necesária? De que vale un re-

Q MOVIMENTO DE_ESTUDANTES

OS CAF, ENTRE O LABERINTO E A ESPIRAL
EMILIO M. MARTÍNEZ RJVAS

En certa mec;fida, organicamente, os
a: mobilización cando sexa necesária, su- colo sobre os C.A.F. e a C.l.G. uns meses
C.A.F. teñen mudado profundamente, en . men ás suas actividades a organización
antes. Pola contra a aceitación do veto
canto aos obxectivos primixénios estes -duns servizos de asisténcia e apoio aos
supón sacralizar a existéncia nos Comités
mantéñense: galeguización do ensino, · estudantes (o Centro de Recursos para
de dous tipos de membros: os que teñen
mellora dos servizos, defensa dos direitos
Estudantes "Mancomun" non deberia ser
obrigacións e os que tocados polo alento
máis que un tímido comezo), promova codos estudiantes ... Sen dúbida queda moidivino teñen direito a facer e desfacer seto por facer, pero hoxe están postas os
operativas e actividades culturais, traballe
gundo lle veña en gana. Pero o proxecto
na transformación dos métodos de ensino
alicerces para consolidar aos C.A.F. como
da U.M.G. non remata aí, de cara a IX
a organización hexemónica entre o estue dos programas e axude a conformar' a
Asemblea Nacional dos Comités Abertos
diantado universitário galega, estase nunUniversidade como u_n espazo de convide Faculdade forzan a estes a que o pon. ha situación relativamente mellor que ouv~ncia democrática, de exercício de liber- . to estrela da mesma sexa o da "redefinitras aosciacións para ser os portavoces . dades participación .activa.
ción política" da asociación, "redefinición"
da problemática universitária. Pero o caque ten por único obxecto, polo visto e esmiñQ non vai ser máis doado que o percoSe até agora moitos crimos estar comricoitado até agora, convertir aos C.A.F.
rrido até hox'e. Ademais de todas as cues- · bu indo á criación dunha organización conunha asociación circunscrita en estricto
tións relativas a proble'mas externos, hoxe _mo á que me retiro, onde i:?e pudesen sensenso ao nacionalismo (sen que qclaren
. en dia a correlación de forzas no seo dos
tir cómodas todas as forzas de esquerda,
en {!Ue modifcaria o traballo dos C.A.F. un
fosen ou non nacionalistas, xunto con in- _ adxectivo máis). Parece un intento de reC.A.F. (e antes de seguir quera m~tizar _
que cando falo de maiorias nos C.A.F., esdependéntes, as últimas actuacións eneasucitar a defenestrada ERGA (con cuxa
. toume a referindo, realmente, a minorías:
bezadas por militantes da Unión·da Moci.desgraciadamente os independentes raradade Galega (ponla xuvenil da U.P.G.)
r:nente p~rticipan a un nível superior ao do . -nas postrimerías do curso pasado e nos
seu centro e cando o fan difícilmente se
comezos deste veñen supor unha carga
terá en canta a sua valía para promovelos
de profundidade para _
a unidade presente
e a sua ampliación futura. O veto que ima postas de responsabilidade se non conpuxeron ao aeordo que se tiña previsto
tan co beneprácito dalgunha organización
CARA Á IX ASEMBLEA
·partidária) non é favorábel ás tendéncias - asinar coa Secretaria da Xuventude de _
NACIONAL DOS COMITES
máis novadoras, que pretenden manteros . CCOO, sup_ón ademais dunha falta de
Cof11ités como unha organización políticaconciéncia democrática (nas democrácias
ASERTOS
DE FACULDADE
mente comprometida coa realidade galetan importantes como as maiorjas son as
FORZAN A ESTES A QUE
ga, desde o seu ámbito de traballo, pero á
regras de xogo) unha falta de respeito _
cavez apartidária, unha organiz_ación que tora todos aqueles compañeiros que pertenO PONTO ESTRELA DA
me exemplb do mundo sindical e non dos
cendo aos C.A.F. teñen en CCOO a sua
micropartidos superideoloxizados e absoopción sindical, (ou non teñen nengunha},
MESMA SEXA O DA
lutamente inúteis que pululan por aí. Unha
compañeiros que por outra banda non pu"REDEFINICIÓN POLÍTICA"
organización que xunto á reivindicación e
xeron reparo nengun á sinatura dun proto-

e
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defenestración a U.M.G. nunca estivo totalmente de acordo) e está moi de acordo
coa táctica da organización "comunista."
de facerse forte ali onde poda para non
perder peso dentro do B.N.G. (unha táctica que saindonos do mundo estudantil
pode pór en perigo a unidade sindical).
Apesar de todo, quen hoxe teñen o mango dos C.A.F. son os independentes, sexa
por activa ou por pasiva. Por independéncia partidaria da asociación estudiantil ,
fortalecendo a sua soberanía política_ Po. den, tamén por activa, convertela irremediabelmente na correa de transmisión do
que "sabiámente" ·decida o "partido-guia".
Por pasiva, se os independentes, os "sen
partido''. fan deixación da sua responsabilidade o destino dos C.A.F. está servido e
será cociñado por outros .
A xeito de resumo, e de forma metafórica,
os C.A.F. atópanse hoxe en dia ante o dilema de escoller entre o laberinto e a espiral. Se escollen .o lab,erinto, como o xoven Teseo, pero sen axuda <;je fio neng~n,
deberán facer frente a un futuro que nin·guén pode predicer, terán que descobrir
novas camiños e e)tplorar novas campos
de actuación política no seo da Universidade, como Teseo poden sair despois de
vencer aq Minotauro ou perder$e, condenados a camiñar sen rumbo. Si os C.A.F.
escollen a espiral quedarán cond~nados a
xirar por. un camiño que na realidade só
conduce á nada.
•
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. A PREVENCIÓN ., CLAVE DO 'PROGRAMA DE LOITA CONTRA O ~ANCRO

•

'
O tabaco é a causa directa do trinta por cento das martes por cancro rexistradas en Europa. Outros factores de risco son o
alcohol, o tipo de alimentación, a exposición -sobre todo nos lugares de traballo- as sustancias radiactivas os raios ultravioleta
1

(como as longas exposicións ó sol), outros tipos de radiacións e determinadas irifeccións víricas-.
Hoxe en día a mellar man~ira de loitar contra o cancro e a prevención, e estos consellos poden axudalo moito:
- Non fume, se fuma intente aeixalo axiñ·a. Percute non fumar diante dóutrns personas e menos dia.nte dos nenos.
- Modere o consumo de bebidas alcohólicas.
- Evite prolongadas exposicións ó sol.
- Respete as instruccións de seguridadt'. durante a· manipulación de sustancias canceríxenas.
- Consuma a miúdo

froita~,

verduras e cereais con alto-contido en fibra vexetal

- Evite o exceso de peso e limite o consumo de grasas.
- Consulte ó seu médico calquera.cambio de as~ecto ou tamaño dun l,unar, bulto ou ~icatriz.

-

- Acuda tamén ó médico no caso de. trastornos persistentes na voz, ñas dixestións-.ou se perde
peso sen razón aparente.

. - Rccomcndacións específicas pa.·a as mulleres: sométase regularmente a exámenes xine.colóxicos
e exploración de mamas, para a deteccién precoz de cancro -de útero e mama.

UNTA o·
DEGAUCIA

~

CONSELLERIA DE SANIDADE

.
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QDEBATE DO TEATRO·

Eduardo Alonso.
'No teatro, ou dependes
.
do público ou da Administración'
• G. LUCA DE TENA

A Eduardo Alonso débese
aquela peza clave do
costumismo de fin dos
setenta que foi o Celtas sen
Filtro. Despois botaria a
andar o Centro Dramático
Galego e defenderia o
primeiro proxec.to de ente ·
autónomo de teatro. A
dirección de dezasete ·
montaxes da carteleira
galega desde o 78 é deste
xornalista e licenciado en
lmaxe, de 43 anos, que se
considera ao mesmo tempo
aprendiz ·e desencantado
pofas tensións ·que asexan
o nieio teatral.
1

A evolució.n do teatro galego
desde os anos 70 poderia resumirse como un tránsito da fe, á
esperanza e á caridade, por este
orden secuencial. Está dacordo?
O resume é moi drástico e un algo
tendencioso. Pero si que hai algo
de fe, esperanza e caridade, a
contar desde a Democrácia. O que'
pasa é. que neste proceso a xente
de teatro caeu. na canta de que
non se pode viver sen cartas públicos . Outras alternativas non se barallan, salvando algunha proposta .
concreta.
Fóra da Administración non hai
salvación.
Ou como di Manuel Guede, fóra da
Administración, toda realidade é
efímera. É un xeito ·de·velo un algo
cínico, pero fóra dos cartas públicos, a vida é dificil, práticamente
imposíbel para o teatro. Pero iso
coincide cunha situación biolóxica,
porque a x'eración que partiu de
plantexamentos móito máis independentes a respeito da Adminis-

~ -· ·'O
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ANOSA TEBBA.
Xoves 5de Decembro ás _19,30 h.~
Rua do Príncipe 22, baixo -Vigo. •
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tración, cansa porque as circunstáncias xa non son tan favorábeis
para afrontar aventuras. Non se
lanzan por camiños complicados ou
prácticamente imposíbeis. Hai desencanto e falla de busca deses outros camiños que independizarian
ao teatro dos cartas públicos. Pero
tamén é certo que o tema do teatro ·
e a política ten moito que traballar e
que desbrozar: é un área de traballo importante. O conceito de caridade, de esmola, tampouco se
axusta á realidade. Pode verse como dependéncia absoluta dos cartas públicos, pero ten. outro enfoque: que o teatro é un servizo públi- co e é abrigado que os poderes públicos lle presten asisténcia. Partindo desta premisa teremos posturas
á escolla, desde o pesebrismo á
reivindicación pura e dura.

nal. Por outra banda, é máis fácil ·
. ser independente cando podes ter
a certeza'. de que .non vas recibir un
carta por moito que o pidas, ca selo cando tes posiblidade de ter relación coa Administración, ainda
que sexa unha relaci.ó n desde a
oposiciór:i. Nesta segunda clase de
relación , as c0usas son ben máis
complicadas. Antes estaban dunha
parte ou doutra ; agora é máis
complexo e maqu iavélico. No fondo , hai un problema de maduración e de adaptación con todo o
bon e o mao que pode haber nisto.

'NA CONSTRUCION
DE PÚBLICO HAI QUE
TER UNHA PACIÉNCIA
BRUTAL, INSISTO:
NON E COUSA DA
NOSA XERAC~ON'

Esa política era un primeiro paso
dentro dun proxecto moito máis
compl icado porque facer que un
pa ís sexa afeccionado ao teatro
non é causa dun proxecto nen dun
plan. Como sempre, aqui dase o
primeiro paso pero despois non se
da nengun máis. Pasou co Centro
Dramático que non era un proxecto aitlado e no seguinte ano tiña
que estar en marcha unha escala
de formación , sen a que o. COG
era algo absurdo, non? Aquel proxecto inicial de criación de públ ico
tiña dous obxectivos : perm itir que
o público adulto puidese acceder a
esas propostas e pór as bases para un público futuro que puidese
acceder a propostas teatrais máis
complexas. Se unha destas medidas se ailla, fica distorsinada e absurda. Que na proposta de que hai
que facer comédia , pa ra que a
xente ria no teatro. Non era iso . A
posición era a de rebaixar (non me
gusta esta palabra) un algo a arquitectura teatral a partir dos criadores . Que non pensasen nas necesidades estéticas e culturais próprias senón no público e facer un
esforzo de aproximación que signi-

Con todo, antes de 19?5, os profisionais do teatro reivindicaban
o governo duns cartos que a eles
pertencian; con excepcións, hoxe só piden cantidades. Que pasou dunha situación a outra?
Hai que ter conta conta que o proceso do teatro está metido na situación política e social. O teatro
formaba parte da oposición cultural
e política e a sua transformación
en oposición light dase en todos os
ámbitos. Antes era rotunda, combativa, rompedora e arriscaba a vida se fose preciso. Se o teatro
mantivese as posturas de antes,
haberia que cons ideralo excepcio-

Nese cadro compre meter ao públ i c9 ~ a sua resposta. Queria
que valorase os resultados da
política de atracción ou forma- ·
ción de público promovida desde o Centro Dramático cando
vostede estaba na dirección.
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Teatro Nacional somos·tQdos'

_ A criación dun teatro nacional - tan e as cantidades están a un
é a matéria ~empre pendente. tércio do que reciben paises semellantes ao noso. Velaí ExtreEu digo o mesmo que Els Jq- madura que ten o dobre do orzaglars, o teatro nacional galega mento galega, sen a custión da
somos todos. No programa elei- língua por meio e sen necesidatoral do .PP está a proposta de de de potenciala. Para min o teconstruir un teatro nacional. Pe.- atro nacional seria un teatro de
ro quen ere que teñan tal inten- códigos culturais próprios pro ción? Con relación ao teatro xectado sobre unha sociedade
non creo que teñan intención ne- que .asumira ese códigos como
gunha. O CDG identifícano cun- · próprios, Estamos ainda a décaha estrea algo incómoda porque das diso o que non significa que
é tarde. O IGAEM non saben non estamos no camiño de lomoi ben para que vale. Pode ser grqlo. Eu non son pesimista. De·
unha ferramenta boa, ruin ou re- sencantado si.
gular. Pero se non hai .mecánico
que a utilice, tanto ten a calidade Dinque o teatro sempre dá sa· da ·ferramenta. Aquí non hai me- tisfaccións.
cánico. Polo de agora o IGAEM
só serve para amañarlle os pa- No primeiro te,s dúbida· sobre a
peis a Rey de Viana. Por outra profisión pola idade. Despois adibanda, os cartas que se destinan caste ao teatro e xa está. Pero
ao teatro están descompensa- desde hai alguns anos, máis dundos. O que se adica á institución ha vez teño pensado abandoar a
e ao privado non se complemen- actividade teatral e adicarme a

outras causas . O que pasa é que
nun momento dado é unha necesidade biolóxica. Non só non me
compensa pero persoalmente
síntome agredido con moita intensidade, como persoa e como
criador.
Non será polo esixente que se
mostra a crítica.
Recoñezo que a crítica non abonda e que está pouco relacionada
.:os espectadores, no senso de
que non a utilizan como orientación. Pero traballando nisto, un
síntese Ún pouco só, sen referéncias e sen posiblidades de aprender dese traballo. Boto de menos
esa función pedagóxica da crítica. Sinceiramente, léoas cqn moita atención por ver que podo
aprender péro o único que me comunican é rapaz, adícate a outra
causa . Non me asusta porque é
•
unha posibilidade.
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ficase un ponto de partida, non . un
obxectivo en si. Cando me criticaron isto (ti entre outros) eu dicia
que non estaba a facer Pato a la
Naranja, senón Moliére. A poHtica
de criar público non era a de facer
comercialismo puro, senón meditar
desde a construcción do .espectáculo a que público estaba dirixido .
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A criaclón Uterária ou a pintura
deberian estar na mesma situación, pero ninguén tala de escreber novelas máis asequíbeis
ou pintura que se poda entender.
Porque non o precisan: O teatro
si. A única posibilidade que ten o
teatro de ir gañando independéncia da Administración é gañar dependéncia da sociedade. O teatro
non pode concebirse sen aporte
económico e é tan efímero que
nen sequer te permite a compensación de pensar que un público
futuro verá ese espectáculo. A conexi611 co espectador, ten que ser
hoxe. Agora estamos aalbiscar a
posibilidade de obter unha financiación que proceda da taquilla.

a

Hai profisionais de teatro que
non ven ese avanzo.
o
O que hai son experiéncias distintas. Na construcción de público hai
que ter unha paciéncia brutal. Insisto: non é causa da nosa xeración,
será difícil que o vexamos nós. Meteremos a pata e taremos causas
trabucadas, pero se non cavilamos
sobre o asunto e tacemos causas
concretas, segueremos cun teatro
ecléctico e subsidiário da Administración na sua totalidade.
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Queria que se extendese un algo
sobre a formación, da que falou
hai un pedazo. Corporativamente sempre se proclama un nivel
alto pero as críticas a unha cativa preparación profisional son
moi extendidas.
Eu non son tan radical, nun senso
ou neutro. No primeiro porque o
conceito de profisionalidade é dinámico. Hai que alimentalo e facelo cada dia máis rigoroso. Por
outra banda, o proceso de profisionalización básico na Galiza é o
auto-didactismo, que é tan válido
como o docente, ainda que máis
lento. Cadanseu ten as suas virtudes e defeitos. Despois, a que nível de profisionalidade está hoxe
o teatro galega? Pois a un razoábel dentro desta sociedade : tanto
como o xornalismo ou calqueroutra actividade parella. E en com paranza con paises do seu corte,
como o Pais Valenciá ou Catalunya? Pois aí lle vai. Non en número
pero si en calidade.

A diferéncia entre os proxectos
que concebira a própria xente
do teatro e os que se foron realizando neste anos é máis que
notábel. Moitos se perguntan
onde foi a eséncia inconformista
do teatro.
E que o teatro non perdeu nunea a
marxinalidade. As sorpresas que
levan désde a Administración cando dan posibilidades de facer un
traball'o teatral, son graAdes. Moitas veces se tiran dos pelos ao ver
o que se fai. Sobre todo na miña
primeira etapa como director do
CDG renegaron máis ·dunha vez
de talo criado. As veces, a disxun·tiva é clara: ou permites que a estrutura se faga tentando incidir o
máis que poidas, ou rachas con
ela. Na definición inicial do Instituto das Artes Escénicas e da Música (IGAEM), se a protisión non tivese unha atitui::le sumamente crítinon teriamos agora este IGA-

ca,

'A POLITICA DE .
CRIAR PÚBLICO NON
ERA A DE FACER
. COMERCIALISMO
PURÓ.SENÓN
. MEDITAR DESDE A
. CONSTRUCIÓN DO
ESPECTÁCULO A QUE
PUBLICO ESTABA
DIRIXIDO'

EM. Cando entras en diálogo coa
Administración, entras en diálogo
maquiavélico. Xa non é só caso de
berrar e tirar pancartas, senón de
negociación. Ou es experto ~n negociar ou cha colan por onde queiran. Nos comezos, á profisión coláronlla por ben de sítios, tanto por
pasarse como por non chegar; en
todo caso por non ter matinado a
táctica a seguir.

Os primeiros pasos do CDG baixo a sua dirección foron de
grande tensión polémica, pero
despois parece· como se o Centro deixase de apaixoar á xente
do teatro.
Posibelmente sexa ináis axeitado
un centro non dependente do de ~
bate interno coa profisión, que foi a
cruz que eu soportei (seguramente
ten que ser asi, pero non llo recomendo a ninguén). Analisando as
opinións de persoas con peso dentro da profisión, teño a impresión
de que están máis satisfeitos con
este deseño ca o anterior. Vexo
que asuntos que antes se debatian
e perguntaban, deixaron aparentemente de interesar. -Sorpréndeme
moito que eu fose o único director
que publicase as cantas do CDG.
Nunca máis se volveron publi car.
Non se sabe o que se gastou e en
que espectáculo. Tampouco se reclaman. En calquera caso, ben se
sabe que hai famílias e líderes de
famílias que se preocupaban disto ·
pero que deixaron de pasar pena.
Poderia pensarse que perderon
senso crítico, pero non. O que pasa é que non protestan.

De Eduardo Alonso é o primeiro
intento por independizar o CDG
e constituir un ente autónomo.
Incluso fixera o vaticínio de que
se constituirla asi nun par de
anos ...
...Aqui contamos por décadas

Como ve o recén criado /Instituto Galega das Artes Escénicas?
Este IGAEM non ten nada que ver
co que eu propuña. Xa na estrutura administrativa eu defendia un
organismo o máis independente
posíbel da profisión que era unha
empresa pública. As circunstáncis
quixer.on que ·as asambleas retrasasen a aprobación do pro"xecto
cando· o conselleiro de turno estaba dacordo en asumilo asi. Pero
aquilo non foi porqu-e o final dos
debates cadrou coa separación daquel Qonselleiro e o seu -sucesor,
que era Alfredo Conde, xa non estaba dacordo porque queria un organismo máis atado do que el fose
presidente. Claro que o /(?AEM
responde a unha necesidade puramente· administrativa, porque se .
desde a Administración non hai un
proxecto teatral, tanto ten que poñas un organismo autónomo ou.o
que queiras.
•
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FRAUDE FISCAL

Atraves de Energía Galega e Aprovechamif!(]tos Hidroeléc~ricos de Galicia

Implicados no fraude do IVA. . ·
están .relacionados con empresas galegas·
•A.E.

Salvador Marín Saavedra,
considerado como o
·cerebrb da rede de. fraude
do IVA, está relacionado
coas empresas galegas,
Energia Galega S.A e
Aprovechamientos
Hidroeléctricos de GaliCia
S.A. Nas empresas que
están a ser investigadas
t~mén aparece Lugo S._
A.
A empresa Uribitarte .S.A. de Silbo está considerado en Euskadi
como unha "fonte de financiación
do PSOE", segundo diversos
testemuños recollidos por esta
redacción. Esta sociedade· toma
o nome do solar que mercou por
600 millóns de pese.tas e vendeu
por 15.00Q, apresentando agora
un buraco de vários miles de millóns de pesetas acusándoa dun
delito de quebra fraudulenta en
relación á construción dun edifício de alto standing, está a ser
investigada por un xulgado bilbaíno. Algunhas das empresas que
aportaron diñeiro para a compra
do solar decidiron retirarse da

operación de construir este edifício que seria un dos emblemas
da capital bizkaina, PE!ro só a británica Baltic Trust denunciou o
feito ante os tribunais. O propriet~rio, Miguel Escudero, atópase
detido rio Reino Unido, retirándolte o pasaporte mentres se investiga a sua conduta financieira.
O Administrador único de Uribitarte ·é Salvador Marín Saavedra,
que controla a empresa Sodeco.
Salvador Marín posue o 95,5 do
capital de Migesa, ·empresa relacionado at(avés do accionariado
con duas empresas galegas,.
Energia Galega S.A. e Aprovechamiento Hidroeléctrico de Galicia SA Desta última empresa é
accionista o" tillo de Salvador Marí n, Salvador Marín Guerra. Ten
a sua sede na rua República Arxentina d~ Vigo e foi criada en
1987 perante o notário Rueda
Pérez cun capital de 5 millóns de
pesetas para "promover enerxias
fotoeléctricas e alternativas".
Energia Galega S.A., criada o 6
de Xullo d$ 1987 "para· paliar o
déficit de produción hidroeléctrica", ten como principais accionistas a António.Fernández Vázquez e a Maria Tereixa Tabarés·.

A meio de facturas de ~uenas empresas facilitadas a·outras meirandes realizábase o fradude

Persoas -coñecedoras deste
mercado afirmaron descoñecer
calquer actividade destas duas
empresas.

Moitas das empresas que facilitaban facturas fraudulentas a
unhas 500 máis importantes
non rexistan actividade real, se-

gundo a policia, operando algunhas co mesmo CIF e, outras, nen sequer teñen empregados.
•

CAMPAÑA POLA AUTODETERMINACIÓN .

AUTODETERMINA<;AO E INDEPENDENCIA
XABIER VILHAR TRILHO

A autodetermina<(áo náo é coisa de um
dia, ainda que como acto de exercício de
. um direito, que o povo galega poderá exercitar um dia através de um referendum de
aµtodetermina<(áo, também será coisa ·de
um dia. Náo é cbisa de um dia, porque·para chegar a esse dia será preciso um longo processo de superagáo de resistencias,
de acopio de for<(as, ·de lutas,. que possibilitaráo o reconhecimento desse direito. A
autodetermina<(áo é um direito que se cqnquista, que lhe é reconhecido aqueles pavos que tenhem torga para reclama-lo, até
o ponto de que em muitos casos fai-se superfluo que se tenha que. votar. Nunca for
urna concesáo graciosa dos que se resistem a reconhece-la.
Nesse sentido a autodetermina<(áo náo é
tanto o exercício de um direito democrático
· quanto um processo de libertagáo nacional
efectivo_e real, e como tal é um longa luta
·cohl diversos episodios de vitorias e derrotas, no qual ainda tendo em conta os aspectos eleitorais que. poda adoptar essa luta, nao se pode dizer de nunhuma maneira
que a questáo de autodeterminagáo se re- .
solva de urna só vez, com um acto formal·,
como pode ser um referendum, a partir do
qual fique estabelecido e deaidido d.e urna
vez por todas se um povo está por esta ou
por aquela estruturac;áo do poder político.
O processo de libertac;áo nacional é mais
que um referendum. De facJo sáo contados na histori~ mundial os casos nos que
urn povo se "autodetermina" através de
um referendum.
·

\

Alguns espe.ram a chegada do dia no
qüe se exercitará o direito de auto<;ieterminm;áo, como outros aguardam que virá o dia da folga .geral revolucionária ou
o- dia da entrada na -"Comuniáo dos Santps", como . panaceias que' resolveriam
todos os problemas, quarido muitos problemas come<;:aram, precisamente, ao
dia seguinte. Porque; despois de que osgalegos, disponhamos de orgáos de governo próprios e soberanos , te remos
que seguir autodeterminado-n.os: de_ci-

dindo que sistema económico queremos
dar-nos, atravé.s de que· fórmulas proteger as nossas· peculiaridades culturais,
que rela<(óes .de intercambio igualitário
conseguir na divisáo do trabalho no comercio internacional, como sustrair-nos
a hegemonia das grandes potencias nas
relagóes internacionais, como ir revolucionando a vida quotidiana, por medio ·
de que procedimentos ir superando a separa<(áo entre os ·ap·aratos de poder soberano galegos (que ainda que galegos
seguiram, entanto que aparatos estatais,
estando separados da sociedade civil
galeg_a) e os cidadáos galegos, como real izar as nossas aspiragóes políticas
máximas com métodos· náo violentos de
resistencia pacífica e desobediencia' civil, etc.

'~INQAQUE
A AUTODETERMINACÁO
SEJA UMA LONGA
MARCHA NAO SE DEVE
RENUNCIAR
A CONSCIENCIAR
AO POVO GALEGO
DA SUA NECESSIDADE
E UTILIDADE'

-·

A independerfoia, porque o mesmo a.cto
camente das grandes potencias econóde autodeterminar-se é, por definigáo,- micas e militares (certas repúblicas latium acto de independencia. Náo teria
no-americanas e náo só elas); se pode
sentido autodeterminar-se para decidir
instaurar um Estado próprio e perder a
seguir senda um povo políticamente oprilíngua nacional própr ia (a República
mido, culturalmente colonizado e econoLivre de Irlanda que perdeu ao gaélico).
micamente dependente. ComportariamoA independencia política é necessári a
nos como um escravo, que exercera a limas náo suficiente.
berdade, que se lhe concede ou ob.tem,
para seguir sendo escravo; seria como
Em qualquer caso, ainda que a autodeautodeterminar-se para náo autodetermiterm in ac;áo seja urna longa marcha ,
nar-se. Ainda no caso de que o pavo gacheia de dificuldades e obstáculos, e eslega se definira por fórmulas como ~ fe- . teja muito longe o dia da sua efectiva
dera<(áo ou a conferderagáo com os ou111aterralizac;áo, náo se deve renunciar a
tros pavos do Estado espanhol ou de Euconscienciar ao pavo galega da sua neropa, a única garantía de que essa fedecessidade e utilidade -ligando a rein ragáo ou confederac;áo foram sólidas, duvindicagao da ·autodeterminagáo as necessidades sociais e económicas concreradoiras, seria a partir de ser livremente
tas e quotidianas das gentes galegasqüeridas, e isso só se pode fazer desde
com actos, manifestagóes, proposic;óes
urna posi<(áo .de independencia. Marx defendia no ano 1869 a separa<(áo de Irlande lei,. campanhas de esclarecimento, estudos , até festas e espectáculos lúdicos,
da da Grá Bretanha, ainda que depois da
separa<(áo se chegara a federa<(áo com
mesmo que num princípio podam ter escasa receptividade social.
Inglaterra.

Por outra parte, a federa<(áo -como está
acontecendo hoje com a Federagáo Soviética ou a jugoslava- se tem revelado
como náo resolutória das diferenc;as nacion'ais, e as confedera<(óes (USA até
1878 e a Confedera<(áo Helvética até
1848) se tenhem revelado historicamente
como passos prévios para um processo
de federalizac;ao centralizadora. E, todavía
depois de ch.egar a urna uniáo livremente
querida, haveria que admitir o direlto a
separac;ao, o qual nao quer dizer que as
nac;óes federadas ·tenham forgosamente
que. separar-se pelo simples facto de que
tenhem reconhecido esse direito, da mesDificuldade previa será a de definir que fórmula política propor ao .povo galego para o
ma maneira que -os matrimónios que váo
reconhecimento da sua personalidade difebem náo tenhem porqu.e separarse porrenciada, que status político se lhe reco- · , que exista o direito ao divórcio.
menda que escolha (voltar ao Estado unitaCerto também que nao se pode cair no .
rio centralizado, seguir como estamos num
Estado unitário de autonomias regionais, o
fetichismo independentista, pensar que .
com a independencia p·olítica todo está
Estado Federal, a Confederagáo de Estado
resalto, porque se pode ter um Estado,
ou a independencia), quando em pura lógiindependencia políti ca formal, e seguir
ca teriamos que propor a independencia lidependendo economica e geo-estrategisa e lhanamente.

De todas formas, por muito·dificultoso que
seja o processo de autodeterminac;áo, o
que náo é de recebimento é a actitude de
certos "democratas de ocasiáo", que utilizam duas varas de medir -reconhecem o
direito _de ~utodetermina<(ao para as repúblicas bálticas, Eslovenia e Croacia, . mesmo autorizando a venda de armas aos
croatas trámite mercado negro em Alemanha e Austria, como decidiram os democratas do governo espanhol, os quais o
negam para Galiza, Euskadi e Catalunha- e reduzem, qual jíbaros da democracia, os direitos democráticos aos direitos
das pessoas ,sem incluir entre aqueles os
direitos colectivos dos povos. Porque, que
· sentido tem que os galegas tenham reconhecidos (sequer que cada vez menos,
de ser aprovadas leis como a "Lei- Corcuera") todos os direitos democráticos individuais do mundo se nao tenhem reconhecido o direito a ser galegas, se náo ternos o direito a sermos nos· mesmos? Seria como "ganlÍar o mundo e perder a nos·
•
. sa alma".
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: Eu sempre poño un exemplo,
preparada que utilizan moito os
falar de ir a un 8.000 se o extra- · astronautas, é comida que se
. pelamos a outro deporte é. como
conxela e á vez se libera de toda
chegar a unha olimpiada e co- · a auga, pasando a pesar unha
rrer na final. Hai ·dez anos acadécima do seu peso real. Para
, dámos o permiso para o Everest
consumila só hai que engadirlle
e un colectivo de xente traballá- .auga. Ainda a~i, a··comida para
mos na idea de montar un ha exdez dias e para oito persoas peped ición galega, o cal obvi·asa 4 kg. Lago levámos comida
mente é o soño dourado de calxera.L desáe xamón, _chourizo,
quer alpinista.
froita enlatada e lago material,
. desde unha tenda até cm xerador
Foi o financiament-o unha de electricidade,- placas solares,
aventura paralela?
agullas, fios ou i.mperdíbeis.

-

Canta os detalles da expedición galega ao Himaláia

Albino Quintero
'No último alude coidámos ficar alí'
Vigués, leva 30 anos praticando
alpinismo. Pertence ao Clube de
Montañeiros Celtas, ten no seu haber a
tentativa de escalada a un 8.000 metros,
abandonada cinco horas antes de chegar
ao cúmio do Manaslu; apesar diso non se

considera deportista profisional, ainda que
na actualidade o seu protagonismo reside
en ser o xefe da expedición "Galicia
Himalaya 8000" que recentemente tentou
corcar o cume do Annapurna: Con el-:
coñversamos sobre esta aventura.

• VITOR MIGUEZ

era a equipa da TVG .

Quen compoñia a expedición?

Eran suficientes as 14 persoas
para ter un mínimo de seguridade na expedición?

En total eramos catorce compoñ en tes; deses catorce habia
xente que tiña unha función moi
espe~ífica como a de Director
Técnico , Administrador, Médico,
o Técnico de Comunicación e
lago habia duas persoas que

O número era moi axeitado; deses 14, once eramos alpinistas e
todos tiñamos a preparación
ax:eitada para chegar ao cúmio
sacando a Constáncio Veiga, que

se ocupaba do campo base; tampouco consideramos como esca1adores aos técnicos da TVG,
ainda que Alonso Fortuny chegou
ao campo-2 e hai que recoñecer~
lle un mérito fara de série.

A idea do Annapurna suponse
que xurdiria no contexto de
idolatración que hai dos 8.000
metros, non é?

'Sempre cantas con que pode vir un alude,
pero desta volta foron sete seguido~'
Todo ben até as dificuldades.
Exactamente, até que un alude
barre o campo-1, que nos abriga
a repensalo todo en dous dias.
O 19 montámos o campo-3 e foi
ese dia cando unha expedición
coreana que ia diante de nós foi
varrida por outro alude. Nós baixamos á base para asistir a untia cerimónia en homenaxe polos compañeiros mortos e subí- ·
mos a durmir ao campo-2; na
mañá, entre as 6 e as 8 cóbrennos o campo-2 catre aludes su- .
cesivos. O dia .25 un novo alude ·
píllanos na base_do glaciar e vímonos abrigados ao abandono.

Pódese talar de má sorte?
~on, porque podemos contalo.
Simplesmente este ano deuse
esa coincidencia. Nós podemos
dicer que ti vemos moi bo? sorte.

E o feíto ·de levar 25 días en
comunidade baixo esta tensión non acarrexa problemas
de convivéncía e de temo·r
por un mesmo? ·
A xente que fai alpinismo está
habituada a conviver consigo
mesma; a vanta)(e do alpinismo

é que non loitas con ninguén ,
loitas contigo, e sempre hai roces que ás veces se prestan a
discusións.

Pero os aludes non agravaban a situación?
Os aludes son algo ao que non
estás habituado, pero cantas
con que te pode pillar un, o que
pasa é que neste caso a cinco
persoas pilláronnos sete seguidos e isa condiciona moito a situación emocional.

Supoño que cando o corpo
do coreimo morto pasou por
riba de vós nun dos aludes a
sensación debe ser difícil de
ex.pliear...

que coidaches morrer?
Concretamente no últimÓ alude
pensamos que ficábamos ali, e
incluso chegamos a comentalo,
"desta non saímos", o certo é ·
que o tive.mos moi claro.

Sentídevos triunfadores?
A nível persoál si, ainda que ao
finaJ quédache o remordimento
de ter que abandonar. O piar de
todo é q1Je o tope nuhca é o tope porque de ficar 1O dias máis
quizá poderíamos_continuar pero quizá non, esa é a dificuldade que extraña tomar unha decisión deste tipo; para min .toi a
decisión mais xusta, a única
que poderiamos tomar.

Levabades bandeira?
Ainda que sexa xente que ·non
coñeces es co.-partícipe deles en
moitas facetas e o naso deporte , Levar bandeira ou non é un conceito moi peculiar e non trarisfetamén ten algo de filosofia ahora
ríbel a ninguén, pero nun comede conceber as causas ou ver a
zo o tema dos oitó-miles' era un
vida de xeito peculiar. Que morra
orgullo nacional e de aí levar as
alguén afecta, pero de ·antemán
bandeiras nas expedicións. Nós
ese é un risco que tes asumido,
levabamos unha bandeira de Viincluso que morras ti mesmo, iso
go, outra de AUariz e unha galeé algo que tes que ter obrigatoga que seria a principal e a que
riamente asumido.
tentaremos de pór no Everest se
Houbo alguil momento no
este. nolo permitise:
+

Outro·grande problema é a impar-_
Un dos problemas en calquer
,,
tación
de material; a nós os direideporte é acadar orzamento.
do
governo
nepali
custáronos
tos
Acadámos o apoio do daquela
8.000 dólares e só a imposibilidaSe~retário Xeral de Deportes,
de de non levar calquer material ·
Augusto César Lendoiro, do presidente da Xunta e de rebote o · pode ser moi problemática.
doutras institucións como o ConNo que toca aos preparativos
cello de Allariz, etc ... Por outra
éal foi o adestramento?
físicos
. parte, esta xente viu que o proxecto era reali~ábel e que non
Todos nl)s praticamos montañisseria posíbel. sen un apoio ecomo os fins de semana e tamén é
. nómico· de 30 ou 31 millóns de
moi frecuénte a preparación en
pe·setas. Hai dous anos decatáximnásio. Todos coñecemos e·
monos de que poderiamos cobrir
tacemos algunhas saídas en
o 50% do presuposto e batámo· conxunto pero o normal é que se
nos adiante.
tangan en pequenos grupos. Un
fai alpinismo todo o ano e as
Por que exactamente enfocacondicións
técnicas de prepararon o proxecto no Annapurna?
ción son as mesmas vaias ao
Annapurna, vaias a BudiñQ ou' a
Nós ternos como obxectivo ~final
Gredas. A xente na Galiza adoifa
o Everest e a maioria dos expeá adestrar en GreQos, nos Picos
dicionários non tiñan experiéncia
de Europa cu nos Pireneus; ou .
en alturas superiores aes 6.500
un pouco mais lonxe nos Alpes
metros', pois para acadar máis
ou no Atlas, e nós tamén.
desa altu.ra tes de ir ao Hima~
laia. Entón o Annapurna é unha
A viaxe
montaña .que palas suas condicións, como o aillamento ou a
·Como foi a éhegada ao Nepal?
dificuldade, era a ideal pra probar ·O equipo e o material. Por riA viaxe a Katmandu levounos
·ba, a mellar época para irmos
· tres dias porque tivemos unha
era esta, ca cal aproveitaríamos
a aclimatación, considerábel pa- · averia no avión e tivo que ser sustituído. Ali estivemos tres dias ·
ra o Everest.
fac~rido as últimas compras e os
embalamentos; logo alugámos
O· Annapurria ten o triste redous
autobuses para trasladarnos
cord de_ ser un pico no que
a 175 quilómetros da capital, desmorreron máis alpinistas que
prazamento que nos levou 14 hoo. coroaron ...
ras. Un ·dado moi curioso é que
os autobuses leván un axudante
Normalmente isa é o que ?Conteque a base de golpes na carrozace en todos os 8.000. E unha
ria indica-ao condutor a dirección
montaña moi difícil; por exe!'Tlplo,
que ten de coller para evitar os
baches. Unha vez que contratamos os porteadores e o sherpa, a
expedición era de 130 persoas.
'FALAR DE IR

A UN 8.000,
SEO
EXTRAPOLAMOS
A OUTRO DEPORTE,
É COMO CHEGAR
A UNHA OLIMPlADA
E CORRER NA FINAL'
o Everest non é mais difícil tecnicamente, p-eró sucede que ten mil
metros máis, pero á vez. ten uns
condicionamentos de dificuldade
provocados pala altura que fan ao
Everest diferente, ainda que tecnicarnente sexa máis doado.

Os preparativos
Entrando na expedición en s·i,
cais son os preparativos. que
teñen de facer para programar
unha aventura deste tipo?
Calquer· expedición ten o hándicap do illamento ne cal se deserivolve, hai que ser auto-suficiente e ter absolutamente de todo. Nós enviámos. por via aérea
un mes antes unha tone.lp.da e
média de material, da cal unha
tonelada
era de comida.
.
.

Que clase de comida?
Ternos liofilizados ou comida

En que etapas poderiamos
· dividir a escalada?
Nós tiñamos un plan moi sinxelo;
pensábamos instalar catre campos e desde o último ascender
até o cúmio ~ regresar ao campo
base; o problema é que hai que
conseguir previamente unha boa
aclimatación, e nestes casos o
que se fai é ascender até unha altura determinada e log9 baixar a
descansar a 500 oµ 6,00 metros
máis abaixo até que o organismo
é capaz de estar nos 6.000 mts.
ininterrompidamente. A partir dos
7.000 o organismo deteriorase e
a .nasa idea era montar ali o últimcrcampamento e·poder facer na
última xornada o quilómetro restante.

Explícanos como leváchedes
adiante a asceósión.
O campo base montouse a 4'.300
metros o primeiro de Setembro; a
partir do dia 3 tomos carregando
material cara o campo-1, e logo
foi todo un traballo tipo lanzadei-·
ra, levando materiais arriba e volvend o· descansar embaixo até
que a aclim~tación permite montar o campo-2. A aclimatación po_de comprobarse en que se no prime i ro dia levar as causas do
campo base ao campo-1 facíase
en seis horas, afinal realizábase
tan só en tres.
+
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CARTAS
.DEFIGIENCIAS
NA ORDE DE VEDAS
XOSÉ. LOIS .
~) .

<l- 1

Ante a problemática situación da
actividade cinexética na Galiza e
o comezo ·da temporada de caza, regulada por unha deficiente
Orde Xeral de Vedas, os repre- .
sentantés da AGENG (Asemblea
de Grupos Ecoloxistas e Naturalistás da Galiza) nos Comités
Provinciais de Gaza de Pontevedra, Lugo .e Coruña, d~rxíronse
ao Director Xeral de Montes e
Meio Ambiente Natural da Xunta
da Galiza, expresando o seu malestar, entre outros pontos de
menor releváncia, por:
-Auséncia de dados ou estudos
para determinar a Orde Xeral de
Vedas, que sempre se dicta intu'itivamente a base de pareceres e
suposicións. Coa· publicación por
parte da Consellaria de Agricultura dos contidos que deberán ter
os Plans Técnicos de Aproveitamento Cinexético, o anterior- é
basico para empezar a esixir ditas Plans aos cotos, habida canta de que serán obrigatórios en
tres anos. Monstramos o naso
_pesimismo sobre a sua efectividade, polo escaso interese amo. sado por Xunta e cazadores.
-Escasez. de meíos e persoal de
vixiláncia da caza, en moitos casos sen coordinacjón coa.lgardaria dos cotos (canto existe). Solicitamos a igualdade laboral desta
gardaria do Meio Ambiente Natural coa Forestal o de lncéndios.
-Descontro.I das batidas a raposo, xabarin e robo, solicitando urxentemente
estabelecimento
dun sistema de indenizacións
para os danos deste último, e
denunciando a existéncia de peqüenas mafias organizadas para
promover batidas.

o

-Non posta en marcha do exame do cazador, que debia ser
obrigatório· desde xa hai dous
anos, polo que se recorrerá ante
o qefensor do povo. ·
-Alongamento da temporada de
caza de acuáticos na província
da· Coruña e estuário do Miño,
que debería finalizar ca· resto da·
caza menor, odia 6·de Xaneiro.
-:-Posfbel abertura da Média Veda na Galiza, á cal nos opoñemos pola probJémática que apre-.
senta noutros pontos do estado
onde ainda se pratica.
· -Inclusión entre as espécies cazábeis -de várias en perigo de
desaparición como nidificantes
na Galiza (arcea, becacina, avefría, cerceta comun) e outras acidentais (caso do ganso comun~
parrulo rúbio e cerceta do estío),
contradicindo o. disposto no artigo 8 da citada Orde.
-Exclusión da lagoa de Sobrado .~ como refúxio de Caza, sen
seguir critério nengun. Valorando
positivamente a declaración nos
últimos ános de vários Refúxios
. de Caza, solicitamos a inclusión
de novas localidade's como o
embalse de Fervenzas, marismas de Betanzos, lagoa de Pumar ou a totalidade das Ribeiras
do Lauro.
·

Do segundo, pense que 1so de
cambiar todo o ancho da rede da
RENFE ao ancho europeu', foi
unha cousa que se dixo cando a
via de alta velocidade MadridSevilla se fixo .con ese ancho.
Pero diso, de dicilo a que se faga, hai un abismo. E se se chegase a facer, haberia que cambiar toda a rede da RENFE; incluída por suposto a da Galiza.
Xa que logo, non ten demasiado
sentido dicer que "Galiza queda
excluída dos plans de ancho europeu", porque, de feíto, non hai
tal plan, e porque, se existise, teria necesariamente que abranxer
toda a rede estatal, senón non
teria sentido .
Fala tamén de que non se reparan as actuais vias terreas·. Home, hai que concretar. A via Coruña-Ourense, ou BetanzosMonforte teñen travesa de formigón e carril soldado. A de Coruña-Betanzos, ou Betanzos-Ferrol, non. P-ara manter á.berta unha explotación, hai que facer unhas "reparacións" mínimas, senón os trens nen poden circular.
O problema non é que non haxa
uns investimentos de mantimen. to, senón que non hai uns investimentos "de ruptura", que permitan mellorar sensibelmente o
servizo.

Finalmente, solicitamos ao DiVE discorre polo Norte da Galirector Xeral ·un ha maior repreza, pola costa, e é precisamente
sentación dos ecoloxistas no's
na costa onde están os principais núcleos de povoación. Non
Comités Provlnciais de Caza e a
presenza no Comité Galega, tal
parece que teria moito sentido
prolongar esa liña, tanto · máis
e como ven prometerído a Consellari a de Agricultura nos últi- . canto as suas prolongacións non
mos anos.
+ ian poder empalmar con nengun
outra liña, xa que na Galiza non
JORGE MOURIÑO LOURIOO
hai máis liñas de via estreita.
(Vigo) .

'

Enfin, un P.Ouquiño máis de rigor
ao talar do ferrocarril quizá non
fose moito pedir, se me permite
que llo diga. •
MANUEL A. GARCÍA FERNÁNOEZ

(A Coruña)

A EMIGRACIÓN E AS .
BÁGOAS DE DON MANUEL

Fala de que en Euskadi hai unha
.
rede
de ferrocarris bascas, e paDe certo, a emigración non é
IMPRECISIÓNS
rece que dá a entender que foben tratada na prensa galega.
SOBRE O FERROCARRIL
ron ~constru ídos polo governo de
Galiza segue a ter fóra das suas
ali. Os ferrocarris bascas redúfronteiras administrativas unha
Quereria respostar ao artigo de
cense a liña Bilbao-Hendaia, son
boa parte dos seus cidadáns,
Rosário Regueira en ANT do 21de
via métrica, e non foron consque a penas merecen a atende Novembro pasado.
tru ídos hai pouco 1 senón que.anción informativa dos meios galetes
eran da FEVE, e foron trasgas; só alguns diários ("El CoVostede di que a Xunta debería ·
pasados ao g·overno basca. O
rreo Gallego", "El Ideal Gallegu",
fa·cer "a sua própria rede" de femesmo
pasou en Cataluña e en
"La Región") teñen seccións firrocarri I, xa que o ferrocarril é
Valencia.
xas ou edicióhs específicas adicompeténcia do estado central.
cadas ao mundo da emigración,
Calquera con médio dedo de polo xeral, de carácter sentifrente poc:leria decatarse de que . Fala de que moitas estacións esmental, folcloristas e propagantal como está .a rede da RENFE. ·tán lonxe nos núdeos de povoadístico do poder, .léase da direina Galiza, calquer mellara pasa, . ción. lso pasa, máis que nada,
na liña Coruña-Medina del Camta galega.
ten que pasar, necesariamente,
pola mellara do que hai, antes de· po, nos casos de Ordes, Lalin e _
As moi frecuentes viaxes de don
facer calquer liña nova. Na Gali-. Silleda. Se vostede colle un mapa pode decatarse da altitude
Manuel Fraga son ben represenza non hai dobre via, sorriente
dos dous últimos sítios, e da difitativas deste modelo informativo:
está electrificado o tramo Vigoculdade do ferrocarril para "sunon hai incursión turístico~senti
Mo'nforte-León, e moitas vias tebir" até ali sen facer rodeos. ·
mental do actual presidente da
ñen un trazado que non permite
Xur'lta que non vaia acompañada
velocidades grandes.. Xa que. laFala tamén da exclusión da Galia usual fotografía de tonos exótigo, non ten nengun sentido poza dos plans de alta velocidade é . cos, bágoas e queimadas, muiñerse a facer vías novas antes
de ancho europeu. Do primeiro,
ñeiras e baños de multitudes.
de mellorar a rede que hai. E que
Pouco ou nada se tala nesas
"sexa competencia do estado" · pense qµe a "alta velocidade"
(250-300 k/h) está pensada para
crónicas dos problemas reais
non ten que ver: non sei se sabe~
dos emigrantes e das colectivirá que en Andalucía ·a Junta de ·núcleos de poboación de millóns
de habitantes, e distáncias de · dades galegas no exterior: nen
ali asinou un convénio ca RENFE
300 quilómetros: Non é o caso dá
sequer a nív~I .cultural e educatipara mellorar o ferrocarril, invesGaliza. A "velocidade convenciovo se poderia talar de avances
tindo non. sei cantos milleiros de
significativos neste sentido. A
nal" de moitos ferrocarris xa atinniillóns en facer via . dobre, vaemigración é só o decorado, o
xe os 200 k/h, e iso ainda está
riantes e electrificacións. Adetelón de fondo dunha ambiciosa
moi lonxe do que hai na Galiza.
mais, · decátese que non se trata
operación propagandística ao
Se os trens galegas andasen a
só de facer unhas vías novas, senón de mantelas en explotación, · unhas velocidades de 160-200 .?ervizo do líder "popular".
k/h, iso xa seria unha diferéncia
~ que esa explotación acostuma
Un bon exemplo do que estamos
abi.smal co que hai ~gora. Suposer bastante deficitária.
ria, por exemplo, poder facer Coa dicer constitúeo o especial de
ruña-Santiago en media hora, ou
"La Región Internacional" editaFala de prolongar a rede de FEdo con motivo do '25 aniversário
Vigo-Ourense en menos de unha.
VE.~Cara a onde? A rede de FE-

da sua aparición. Este bi-semanário naceu a finais do ano 1966
baixo o sutítulo "diario de los españoles en Europa", cando Fraga éra ministro de Información e
Turismo e o Instituto Español de
Emigración estaba en pleno apoxeo ae actividade e~portadora
de emigrantes galegas polo continente europeu. A comemoración que agora fai "La Región Internacional" consiste nun número especial de 128 páxinas, saturado de fotografías de líderes
"populares" como Manuel Fraga,
Fernández Albor, Aznar, José
' Luis Saltar; etc ... Excelente publicidade, nada institucional por
certo, que se completa cun artigo de Luís Fraga (senador do
PP) e outro de Carmen García
Bloise, secretária de emigración
do PSOE, supoñemos que para
gardar as apariéncias.
Galiza non existe neste número
do que, segundo lemas, se tiran
82.000 exemplares a repartir por
todo o mundo. "Presencia española en Bruselas", "los españoles inundamos Limburgo en
1956", "quince asociaciones españolas difunden nuestras tradiciones''. , estes son alguns dos titulares, xunto a xoias expresivas
como estoutro de Suso Rodrí·guez: "Ese extraño encanto de la
emigración", que reflexan fielmente a conceición españolista
e alienante desta empresa informativa. Nen média españolista e
alienante ·desta empresa informativa. Nen média páxina en galega nun total de 128. Velai o sinal de identidade dun meio que
habitualmente ignora, sistematicamente , calquer información relacionada coa realidade cultural
e social galegas . Por suposto ,
abundante información oficiosa ,
nacida nos gabinetes de prensa
das institucións, e nula información mínimamente crítica sobre a
real situación dos emigrantes galegas no mundo: que opinan os
sindicatos galegas sobre o novo
marco xurídico político da Europa comunitária?, que din os responsábeis dos centros da emigración e os emigrantes anónimos das .capitais europeas e su lamericanas? , que proxecto de
integración e solidariedade oferecen cara estes outros galegas
os nósos nomes e mulleres da
cultura? Nada disto encontrará o
leitor nas páxinas de "La Región1nternacional", periódico bi-semanal que difunde arredor de 66
mil exemplares por todo o mundo, con Alemaña, Franza e Suíza como ·principais países receptores. Si encontrará, pala contra,
abundante publicidade institucional -presentada como in'formación- e a consabida foto de don
Manuel con pés de foto preparados para a ocasión; como remate, oferecemos os leitores un botón de mostra ao respeito: aparece Fraga sorrinte cunha nena
no colo, acompañado do secretário de relacións. coas Comunidades Galegas. Pé de foto: "Un
abrazo presidencial para una gallegu i ña en ·el exterior. Manuel
Fraga y Fernando Amarelo, muy
sensibilizados por la Galicia del
exterior".
•
C. SAMPAIO

(Ourense)

•
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Unha crónica de camioneiros gaña o Blanco Amor

Francisco AlonSo, na verea
dos xornalistas escritores
• XAN CARBALLA

Coa sua novela "Trailer",
a primeira incursión da
novelística galega nó
mundo dos camioneiros,
Francisco Alonso,
xomalista de 28 anos,
obten o Prémio Blanco
Amor, organizado desta
volta polo Concello de
Melide.
Desenvolve o seu traballo profisional no "Diariol6 de Galicia" e escrebeu esta novela empregando os
códjgos do novo xomalismo, "que
agora por outra parte deixaron de
usarse na información. Na novela
cóntase a história de tres camioneiros con tres viaxes tipo distinto.
Urudos pola estrada e polo contexto temporal da Guerra do Golfo,
hai un fio que pon en comun a'"s
tres histórias que é a festa que organizaria un persoaxe mítico, F alconetti, que é un pouco ese camioneiro prototipo que ternos todos na
cabeza".
A novela apresenta desde a própria
dureza dunha vida profisional perigosa até a peculiar re1ación familiar e social que a vida do camión
impón. Nese senso pódese topar
conexión co libro gañador da pasada edición, o "Riosil" de Valeiitin
González Carrera, que contiña a
narración xomalística entreverada
pola literatura. Francisco Alonso
realizou vários viaxes en transportes de longa distáncia, polo Estado
e pañol e até Alemánia, "os camioneiro da novela van a Sevilla cunha carga de peixe conxelado, outro
a Valéncia con granito e outro a
Alemánia con bobina de papel.
Coa e colla refléxan e en certo a pecto as dependéncias de Galicia e
tamén o trapicheo do comércio internacional: levar pedra de de Porriño a ltália para ali reexpedila a
outros paises como própria ou latas
de conserva baleiras a Holanda,
que eles enchen e volven comercializar acó".
"A conexión miña entre o xorna. lismo e a literatura é moi clara
porque escollo técnicas do novo
xomalismo, que estando en desuso, poden aportar cousas interesantes á literatura, pero unha novela e
unha reportaxe son cousas distintas" . Trailer refrexa a dureza da
vida do camioneiro, "pero en realidade é tamén unha reflexión sobre
a vida, através dun sector profisional particular".

Dificuldades lingüísticas
"Utilicei vários rexist-0s lingüísticos. Un coloquíal para os monólo,gos interiores e outro máis poético.
A adaptación das expresións coloquiais, moitas delas castellanizadas, foi o que me deu .máis traballo. Quizais podan resultar chocantes pero era necesário poñelas en
galego. Por exemplo a expresión ir
a fecha, referida á obrigatoriedade
de chegar a destino antes dunha

hora determinada, trasladeina literalmente como ir a data; ou as tres
acepcións qué hai que usar para
plataforma, segundo sexa a do próprio camión, a de descarga ou o
aparcam~nto".

A experiéocia vital do escritor no
periodo de documentación vivida
de ''Trailer" fano reflexionar sobre
a prórpia conciéncia dos próprios
camioneiros "teñen unha idea moi
clara de todas as zonas industriais
e da situación económica de cada
zona e, por suposto, tamén do estado real das comunicacións. Nuo
camión un pequeno bache pode
criar unha situación rnoi perigosa,
e asi clase o caso de que, agás os
que teñen rotas fixas, moitos camioneiros non queren vir a Galiza,
e mesmo hai empresas que marcan

pluses ás cargas que vefien para .
acá No fondo é medo real ás estradas que nós ternos, ás baixadas perigosas, ...
"A seguridade depende tamén das
velocidades que lles impoñen as
condicións de traballo: os que van a
. data, por exemplo, saen con peixe
fresco do Berbés de madrugada e
teñen que estar antes das duas en
Madrid, porque co paso das horas
devalúase o prezo da carga. Moitos
accidentes que se producen, e que
son espectaculares, dependen en
grande parte <lesas condicións de
traballo. De feito hai unha presión .
das próprias empresas, mesmo aos
autónomos, porque dependen taméñ.
das grandes axéncias, para saltarse a
legalidade. Mesmo compensa pagar
as multas que se podan impoñer

porque economicamente élles máis
rendábel que cumprir as abrigas de
tempo pe conducción e descanso".
A relación co sexo na estrada das
barras americanas, "moi cambiante
desde que o perigo do SIDA se fixo
manifesto, e cambiante segundo país. En Fráncia a .moyida está nos
aparcame~tos e aquí os night clubes perderon forZa.", ou coa droga
"oferécenlles a moitos transportala
nos percorridos intemacionais,
mesmo artellándoo de maneira· que
nen teñen que saber en que parte do
camión lla colocan rien cando, para
minimizar a responsabilidade própria", son alguns dos outros temas
que tamén teñen collida nesµ novela que Edicións Xerais vai poñer en
circulación a meados de Decembro
na sua colección de Narrativa.
+

• Denúncias da Mesa pola
Normalización Lingüística.
Nunha roda· de prensa a MNL denuncioo a completa marxinación a
que está sometida pola Consellaria ~
de Cultura. "No capítulo de axudas
por adividade de promoción do galego outorgáronse sete millóns de
pesetas e no desglose desas cantidades hai cantidades a asocacións
verdadeiramente cham3:tivas".,
Segundo Xosé Manuel Sarille a
Sociedade Artística.Ferrolana recebeu 542.000 pesetas. Esta sociedade está presidida polo cabeza de
lista do PP hai oito anos no Ferrol,
e actual xefe d9 gabinete do Conselleiro de Educación.
A Fundación Alfredo Brañas, vin- ·
culada estreitam~nte co Partido Popular, recebeu 850.000 pesetas como _sub".ención para a tra.Q.ución
dun só libro mentres a Escola de
Artes Aplicadas de Lugo,
vencellada á Deputación, conseguiu unha subvención de 550.000
pesetas. "Frente a estas axudas a
agrupacións directa ou indirectamente vencelladas ao Partido Po,.
pular, a Mesa non recebeu c'artos
nenguns, cando solicitara axuda
para equipamento.
Ante esta atitude institucionai a
MNL promoveu un recurso diante
da Delegación provincial coruñesa
e unha denúncia xudiciál ante o
TSXG. Sarille afirmou na roda de
prensa que criticaba a política lingüística da Dirección de Cultura,
"nós non retrocederemos. Ainda
hai organizaciónsque ·non precisan
someterse servilmente á política
institucional do país".
Noutro comumcado a MNL denúncia a erecente preséncia de programas na TVG con maioritária e case
exclusiva preséncia do castellano.
En _concreto denúncian o programa
Ole tius Videos, que foi rexe_itado
por TV3 e Euskal Telebista. "De
non retirarse o programa, conti• nuando a política de liquidación do
meio, comezaremos unha campaña
reivindicativa sobre a-euestión e o
desastre lingüístico de toda· a canle.

• Homenaxe aos Mártires de
Sobredo. A Xunta Xestora proReconstrucción do Monumento aos
Mártires de Sobredo convocan para
o 1 de Decembro aos viciños da
comarca a un acto de solidariedade
e confraternidade "para lembrar
aos protagonistas das loitas agrárias, cunha especial lembranza neste ano a Antón Alonso Ríos".
Os actos iniciaranse ás 10,30 na
Carballeira de Sobredo, con intervencións dos alumnos dos CP de
Parderubias e Altamira e do xomalista X.osé Mª Palmeiro. Despois da
oferenda floral no monumento celebrarase ti.a Carballeira de Sobredoun magosto 'p opular coa animación de diversos grupos de baile .•

• Prémio a Luz Pozo Garza.
A Conselleria de Cultura concedeu
un premio á criación cultural feminina dotado cun millón de pesetas á
escritora lqguesa, residente en Vigo,
Luz Pozo. O Prérnio fallado por un
xurado integrado por Constantino
garcia, Maria Fernando Pardo, Rosario Álvarez e Mª Victória
Moreno, serviría, ·segundo a Conselleria, "para apoiar o labor criativo
da miller galega", e estaba dirixida a
aquelas mulleres "que contribmsen
co seu traballo de criación á afirmación de valores culturais gal~gos"

~
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O nacionalismo obxecto ~e" estudo da IX Seinana Oalega de Filosofia
Celebrarase en Pontevedra no próximo mes · d~ Abril
•x.c.

do nacionalismo po Terceiro Mundo: o caso magrebi"), Marcos Roitman ("Democrácia e estado multiétnico en América latina" eEnriq ue Dussel ("Nacionalismo, colonialismo e periféria do capitalismo.
Unha análise des.de a filosofia da
liberación").

Do 20 ao 24 de Abril
do próximo ano vaise
celebrar en Pontevedra
a IX Semana Galega de
. Filosofia co tema ·
·monográfico "Filosofia
e nacionalismo". A Aula
Castelao de Filosofia ten
xa confirmada a
preséncia, entre os
convidados estranxeiros,
a Etienne Balibar, Sami.
N ai'r, Enriqqe Dussel
e Mário Bened~tti.

: .. t

Analisar a situación das pequenas
nacións e das nacións sen estado
no mercado interrto do 1993, o lu. gar·das nacións na nova orde mundial, o problema histórico das fronteiras, a viabilidade económica e·
política das nacións satélites, as situación~ do colonialismo, o policentrismo e o policulturalismo
fronte ao monopoHsmo, a situa-

A emerxéncia do nacionalismo estará no centro dos debates da 'IX Semana de Filosofia. Na foto imaxe dun va lado esloveno, no ano da sua independéncia

ción das periférias, a crise dos paises do Leste ou p nacionalismo como ·movimento alternativo son alguns dos grandes temas que se
abordarán a próxima primavera na
xa tradicional cita do pensamento
galego en Pontevedra.

A estrutura da Semana mantense
cos temas de meirande densidade
nas mañáns, as comunicacións a
primeira hora da tarde, deixando
para as noites, nás sesións abertas, .
aquelas inteívencións de meirande
proxección popular.

As sesións de tarde e'stán abertas
aos envíos de comunicacións que
non deben pasar dos 15 fólios, e
coordenadas por Xosé Luis Barreiro Baqeiro, decano da Faculdade de Filosofía de Compostela,
recollerán o tema xeral "O presente e o futuro de Galiza como realidade nacional". Tamén se contempla a posibilidade de incluir no
apartado de comunicacións aquelas referidas ~ temas pedagóxicos
sen relación co tema xeral desta
IX edición.

-

Para a noite o título xeral escollido
é "Os nacionalismos no Estado español e no mundo" coa preséncia
confirmada de Franci co Letamend i a, Francesc Mercadé , Ramón
Maiz, Michael Lowy e Mario Benederu.
•

A espera de confirmar todos os
asistentes, a Aula Castelao ten xa
elaborado un programa provisório
que inclue baixo o epígrafe "Teoria
do Nacionalismo" a Etienne Balioar ("Clasee nación: as identidades
ambíguas"); Sami Nai'r ("A crise
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Latitude Austral,
de Xavier Alcalá
Falta a novela sobre a emigración
galega. Tanto da americana como
da europea. Sobre a primeira hai
relatos e novelas, cáseque todos
documentos autobiográficos sen a
necesária calidade literária. O mellor texto, quizá, é Manuecho o da
rua, de Xosé Lesta Meis (o leitor
pode encontrar tal noveliña no número 46 da revista "Grial"), un escritor realista de segunda fila que
emigrara a Cuba. Fixo, basándose
nesta noveleta, unha obra de maior
ambición, Estebo (Ed. Xerais), estragada completamente por un exceso de sentimentalismo. Todo o
demais, literalmente falando, non
paga a pena, de Neira Vilas a Bieiton Cupeiro. Sobre a emigración
europea, pouca cousa hai. Referéncias nunha novela ou outra, algun
relato solto ... e A terra prometida,
de Xesús Rábade Paredes (Ecl. Galaxia). O por que os narradores galegos non se atreveron coa emigración, co tema da emigración, seria
prolixo explicar, e talvez non moi
doado. Acaso pode ser agora, can. do o movimento emigratório é mínimo comparado con séculos e décadas anteriores, rr momento de
novelar ese drama. Desde dentro e
desde fora, quer dicer, desde Galiza, desde o ponto de vista -do que
quedou aqui e desde o ponto de
vistaa do que marchuu.
A primeira pedra, con calidade li:.
terária, está posta. Remata de publicarse: Latitude austral, de Xavier Alcaláo). Esta última novela
-por agora- de Xavier Alcalá
entronca coa primeira que publicara segundo nos din os editores:
"Empregando unba técnica semellante á que xa utilizara en Voltar,
o autor venno dar, vinte anos de poi , ou tra mo tra do drama da
emigración, de ta vez con tinte
épico , impo íbei no contexto daquela primeira obra"; obra en que
ei per oa (catro h0me , duas
muJlere ) tornaba á terra desde
Madrid e morrian nun acidente ferroviário antes de chegar. A técnica emellante consiste en dividir a
novela en seis relatos unidos por
un ténue fio. Se na primeira era o
remate da novela, aquí hai alguns
fios máis: personaxes dun primeiro
relato soen aparecer no seguinte
dunha maneira lateral, ou ben dan
resposta a interrogantes que se poñen no relato anterior. .
Orabén, unha novela e a outra só
teñen en comun esa técnica semellante que din os editores o estar
escritar polo mesmo autor; mesmo
que rion o pareza. Se Voltar está
chea de personaxes máis ou menos
ideoloxizados (lastre a botar na xuventude do autor) Latitutde austral é, máis ben, vitalista; de aí o
carácter épico da narración. Carácter épico da narración e duns homes que van a outras terras, en
busca dunha vida mellor e que quizá non encontrarán.
O primeiro relato introdúcenos
nunha grande "hacienda" arxenti. na, o ponto de vista é o da ama,
q1:1e casou co ex marido da irmá, un
. inglés que quedou paralític;o nun
momento determinado e que usou a
un home, galego, para lle dar ciumes ao cuñado. No seguinte relato
aparece este home, lonxe xa ciaque-

.

la "hacienda" e triunfador. Así refato tr~ rela~o onde van aparecendo
diferentes personaxes, todos cunha
función det erminada na narración:
salientar o carácter épic'o daquell:!
colonización. Orabén, iso non quer
dicer que o autor evite os aspectos
amargos. Se ben· existen emigrantes
que se integran, que triunfan, hai
outros que non triunfan, que viven
a duras penas na terta en que están;
hai outros que lembran a terra da
que viñeron, ás veces algun é triunfador. Mais esa nostálxia non é
nunca ideoloxizada polo autor, nen
intelectualizada: é unha nostálxia
que sinte todo hoÍne nun moment~
detenninado da sua vida pola terra
que o viu nacer e da que está lonxe.
Latitud.e austral podia titularse, ta-

mén, loita pola vida. Que é o que
fan os personaxes da novela. Loita
contra os elementos, contra outros
homes, contra si mesmos. O narrador non simplifica nada: son loitas
crueis, por venganza ou por cobiza. Os personaxes, eIÍl.igrantes galegos, son ruíns ou xenerosos, cobardes ou valentes, asasinos por
acción ou por omisión. Non existe
compracéncia. Emigrantes que
queren triunfar e non se deteñen
ante nada, nen mesmo perante o
extermínio de índios. Emigrantes
que cumpren vinganza porque é
cousa de homes ou por puro resentirllento, outras veces por afán de
xustiza. Todos son homes iguais,
saídos dunha mesma terra, buscando a mesma cousa, c·on diversos
meios mais cun mesmo fin. E o
acerto de Alcalá é que estes personaxe non son deseñados desde un
princípio, como se fosen dunha peza, senón que se van encontrando
si mesmo, vanse facendo diante do
leitor a medida que avanza a acción. A loita pola vida críaos, deséñaos, faino como son: resistentes
até o final. Non por honra ou intelixéncia, senón pola consisténcia
dos seus músculos, dos seus nervos. Son homes e mulleres que saben que se trata de aguantar, de resistir para acadar aquilo ·que se
quer, aquilo que se busca, aquilo
no que, ao final, se recoñecen. ·

a

Despois de vagabundeos vários,
Xavier Alcalá acadou "escreber algo que xustifiq.ue o meu esforzo .... " (limiar á reediciqn de
Voltar). Escrebeu outra novela que
se desenvolve. fora do país, e é a
· sua novela máis galega. Usou da
estrutura da novela de aventuras, e
é o texto en que mellor deseña os
personaxes. E sendo o contrário
dun precionsista, dun miniaturista
da língua que busca o efeito do be·
lo e a elegáncia, usando Q mínimo
de adxectivos soubo co seu estilo
facer ver na trama mesma do texto
un.ha face: a da emigra~ión galega,
na sua diversidade e na sua verdade histórica; quizá. áo cabo, porque Alcalá sabe como J. Conrad
qúe ." a ficción ·é história, \história
humana ou non é nada".
-+
XGG

1) Galaxia-narrati.va n2 93. ~torial Galaxia.
Vigo, 1991. 162 páx. .
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Un dos aspectos máis controvertidos da Sicosocioloxia é o da influenza social das minorías e tamén a orixe das cónversións. A
estes debates quere contribuir a escola de Sicoloxia social experimental de Xenebra. Leva 20 anos
nunha investigación. moi fructífera.
Resultado, unba teoría sociointegracionistá e sociocontructivista.
Varias obras e o nº 124 ( setembro
de 1991) da revista ANTHR.OPOS
oferecen unha síntese destas importantes investigacións. Son WUlem
. Doise e Gabriel Mugny os que suscreben as seguintes afirrnacións.
"O noso interés pola ·influenza social, en particular a minoritária,
non é gratuita: o que está en xogo
é nada menos que unhll; epistemoloxia social. O saber, e nel incluimos tanto as opinións e as actitudes como as representacións sociais mais xerais, e por suposto as
ideoloxias, desenvólvense e transfórmanse grazas ás influenzaas sociais, cuxa dinámica estudiamos."
Os profesores Doise e Mugny parten da .crítica que S. Moscovici realizou do modelo funcionalista e
toman como base a anáfise do
conjlito e do construtivismo social.
Na influenza soci,al pode interesar
. a reproducción e o man.temen.to
das relacións sociais ou ben o
"cámbio social". Este cámbio é o
que asumen nesta investigación
porque " desde a perspectiva da
innovación, interesa determinar ·
cómo os indivíduos ou grupos minoritários poden incidir sobre as
créncias e os comportamentos dos
membros das maiorias. Ponse de
manifesto que os mecanismos de
innovación áchanse no conflito
que son capaces de introducir· nos
demais e no sistema social." E. o
que actua non é a dependéncia senón o estilo das minorías: a consisténcia da sua acción, a coer~ncia e
teimosia polas que conseguen,' despois dun longo tempo, transformar
as créncias, actitudes, opinións e o
comportamento da maioria.
Entender ~stá capacidade de influencia conleva a referenza a tres
entidades: as minoria que quere innovar, a maioria e o alvo que in.tentan una e outra, ou sexa a povoacion. Como conclusión destas interferéncias observouse que : "a
coerencia minoiitária pode 1ter
eféctos inesperados, a igual firmeza na ruptura da relación coa norma dominante, unha certa flexibilidade na negociación coa povoación, alvo da influenza, pode desembocar nunha influenza (sobre
todo directa) mais marcada -q ue
non no caso de ·adoptar unha acti, tude mais ríxida;'.
·
Pero, normalmente, .a influenza
minoritária é indirecta. Constátanse efectos paradóxicos: numerosas
veces os indivíduos cámbian de
modo latente; os que mais alardeaban 4e oposición ás innovacións,
como de repente, aparecen atrapados .pola monoria.· Este proceso de
"conversión" é outra das facetas da
investigación xenebrina. A conversi~n presupón . un construtivismo
social, unha actividade cognitiva

complexa de validación pola que
os .alvos de influenza son inducidos a reflexar e a definirse son só
fronte ao contido específico da
tentativa de influenza monoritária,
senón tamén respeito dun conxúQto mais .amplo de contidos e de tomas de posición que a. monoria
destaca cognitivamente ". A tal
efecto é necesário que a minoría
sexa vista como alternativa : " en
breve, a conversión dase candQ a
minoría é recoñecida en tanto que
eritidade autónoma e independente,
e -é mentalmente reconstruida na
sua especificidade ·e na sua distin. tividade".
Os profesores de Xenebta recoñecen os 'intentos para apartalos do
uso do conflito como ba8e de estudio do cambio socia,1. Poderian uti-.
lizar • dínlleles,a "confrontación'',
a "desestabilización "etc. Eles
mantense no seu, admiten iso si, a
necesidade de outros instrumentos
conceptuais para captar a natureza
e o senso das dinámicas sociais. "
En efecto, o conflito, tal como o
operativizamos en diferentes campos, non constitue mais que unha
condición importante do desencadeamento do 'Cámbio, da actualización de unha dinámica que· pode
desenrolarse de distintas maneiras.,
polo-que a sua análise necesita recorrir a conceptos distintos dos do
conflito. A materia da sicoloxia social noff é reducíbel a unha explicación. única".

Coñecer ·Palestina
Terra de ·luz
sombra ·
de Mohamed Safa

e

"Esta é a história dunha terra situada na costa Este do Mediterráneo e na franxa Sureste do continente asiático cuxos límites naturais son: o Líbano e Síria ao Norte; ao Sul Exipto; ao Oeste o Me-diterráneo e ao Este o rio Xordán.
Uilha história de glória e destrucción de esplendor e longa noite
que ten como protagonista a un
povo, pertencente a ese semicírcu1o xeográfico coñecido como
"Crecente Fertil", que comprendía
desde a costa Sureste Mediterránea· até o~_vales de Mesopotámia,
onde se di que a humanidade comenzou a sua andaina cara o desenrolo da civilización. Por iso esta é tamén, un pouco, parte da história de todos nós: Palestina".
Con es.tas palabras comenza o
prefácio de Pales!ina; terra de
luz e sombraCll, libro recén publicado cuxo autor -é Mohamed Safa,
médico palestino natural de Cisxordánia que estudou a sua carreira en Compostela e que vive na
Gali:la desde hai máis dunha .dúcia de anos. Escrito de xeito xornalístico e cun estilo directo e sinxelo, o traballo de Safa ten a virtude e o acerto de ser unha laboura de síntese precl.sa e nada academicista dunha história, a do povo
palestino, que se. confunde coa
hÍstória da civilización e que ten
ademais o mérito engadido de ser
o primeirQ achegamento ao tema
que se fai desde o noso país.

Nas suas 114 páxinas e ao longo
de trece capítulos, repasa o autor o
devir do seu povo, desde os primeiros movementos migratórios .
que tiveron lugar a pattires do IV
milénio aXC, e que levaron ao
· "Crecente Fertil" a unha série de
povos asen~dos no Sul da Península Arábiga. Estas comunidades,
ainda noff organizadas políticamente, vironse obrigadas a emigrar
Perece que estas aportacións teñen
en tres direccións: uns asentaron
campo de aplicación moi singular
na conca do Éufrates, outros nos
en Galicia. Tanto na recuperación
territórios que logo formarían Panas zonas urbanas da normalizalestina, Síria e Líbano e uns terceición da nosa língua como en todas
ros dirixíronse ao Oeste, pero do
do avance da consciéncia política
Sinai e o extremo Este do val do
que leven a unha nova conciéncia
Val do Nilo. Todos estes povos "ti- social dominante. Por iso ten interés tanto o nº 124. de ANTHRO- · ñan como nexo comun a sua ideo- ·
tidade árabe, que os unía tanto por
POS que outras obras especializadas desta escola v.g. as de Mosco- · lazos idiomáticos como xeográficos: o hábitat desértico do que provici Serge, Mugny Gabriel e Pérez
cedían: Características estas qu~
Juan Antonio, La iiifluencia social
nengunha cultura ¡µlea podía coninconsciente. Estudios de psicolotaminar, dado que nengun pobo
gia social experimental, editada na
non semita emigrara -até a daed. de Anthropos e recesionada no
ta- a esa zona".
devandito número. ·
+
FRANCISCO CARBALLO

(continua na páxlna seguinte)
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(Ven da páxina anterior)

Pontualiza o autor que, oeste proceso migratório e moito despois de
que tribus cananeas se as~ntaran
ao principiar o m milénio en Pales ti na é cando hai que situar a
aparición.dunha série de tribos arameas que, unha vez cruzado o Éufrates, instálanse na terra de Cana1 an. A estes r,e cén chegados (1500
aXC) se lle coñece co nome de
"Ibrin" ou "Hibri", de onde se deduce a palabra "hebreo", qµe era o
nome que se otorgaba aos que pro-cedian "do outro lado dorio".
A unha destas tribus pertenecía
Abraham, patriarca arameo procedente da Baixa·Mesopotámia (Caldea) que marcha cara Canaan seguindo os dictados do sel! Deus
(Xénesis, 17,6). Por tanto, a época
de Abraham (xeque poderoso procedente de Ur, cidade histórica situada no actual Irak) "é plenamente árabe, sen nengún vínculo coa
de Moises nen coa súa xente, cuxa
história sucede 700 anos máis tarde. A idea de concebir a todos os
iraelitas como descendentes de
~braham é unha ficción que ten
moito que ver co que teñen de história relixiosa de caracter popular
as narracións bíblicas, redactadas
ademais cando os feítos xa tiñan
sido elevados á categoria de épica
nacional''..
Desde o capítulo 1 ao V, incursiona Mohamed Safa ao redor <lestes
feitos e foi' un repaso, preciso e riguroso tlestes acontecementos desde os . primeiros asentamentos en
Palestina ata a chegada do Islam,
na segunda metade do s. VII. .Cananeos, hebreos, filisteos, israelitas, asírios, babilónicos, persas,
gregos, somarios, cruzados e turcos, cuxo imperio logo da sua disgregación, despois da Gran Guerra
do 1914-1918, abre as por.tas á
preséncia colonial das poténcias
edomalistas europeas, Francia e,
sobre todo Inglaterra.

ción nace;a lntifada, de cuxa orixe,
concepto, desenrolo e efectos ocupase M. Safa nun capítulo moi ilus, trativo. e, sobretodo, esperanzador.

partir do desenlace da Guerra do
14 e entregaba Palestina como lugar idóneo para formar o Estado de
Israel. Asi o próprio Balfour escribe ao seu goberrio un Memorandum no que se lee:
As catro grandes potencias (lpglaterra, USA, Francia e ltália) optaron polo,,_sionismo. E o sionismo,
xusto ou falso, bou ou malo, está
enraizado longas tradicións, necésidades presentes, esperanzas futu: ·
ras dunha imporáncia moito máis
profunda que os direitos ou frustracións de setecentos mil árabes que
habitan hoxe esta terra antiga".
A situación criada polo Mandato
Británico (1923-1948) e a sublevación pale.s tina de 1935-1939; a
"Resolución 185" da Asamblea
Xeral da ONU que abría as portas
. á partición de Palestina é á criación
dun Estado xudeu en perxuício dos
palestinos; a criación oficial do Es-;
tado de Israel en Maio de 1948, a I
Guerra Árabe-Israeli de 19481949, a situación dos grupos terroristas xudeos (Haganah de B. Gurión, o lrgúm _de M. Begim e o
Stern de l. Shamir) e· a resposta
árabe-palestina diante da súa deÍTota; a guerra dos Seis Dias, a
anexión dos territorios ocupados
por Israel e a sua resposta <liante
das resolucións da ONU sobre a
sua retirada; a guerra civil do Líbano, a de Yon Kippur, os acordos de
Carríp David e a resposta palestina
son feítos que Mohamed Safa vai
débilllando e explicando desde o
capítulo VI ao-X e onde como denominador común atopamos a loita
desigual desesperada e anguriosa,
pero tamén beróica, dun povo que
combate pola defensa da sua identidade como, tal, polo direito a non
ser afastado e desposuido das súas
terrás e, mesmo, polo direito a se
constituir en Estado.

CELSO X. LÓPEZ PAZOS
(1) Palestina; terra de luz e sombra. MO. HAMED SAFA. Edición do autor. 1991.

Entre o thriller
e a comedia

Os tres últimos ca¡:>ítulos, teñen un
interese especial, pois explican o
que os médios de comunicación
cpntrolados polas grañdes inultinaO capítulo V esta adicado á formucionais da información en poder de
lación das pretensións do movecapital americano agachan sistemamento. sionista e ao seu desexo de
ticamente. Nelas falase das condicriár un Estado xudeo en Palestina,
cións de _vida dos palestinos nos
inicialmente agachado na idea de
territórios ocupados, na situación
"Fogar Nacional" que Teodoro
de marxinación, explotación e perHerzl lanzara no Primeiro Congresecución militar con repercusións
so Sionista de Basilea en Agosto
de 1897, vinte anos antes da famo- · anguriosas aós niveis escolares, laborais, ecónómicos (destrución da
. sa "Declaración Balfour", docuinfraestrutur·a económica social
mento fundamental para entender.
arabe) e sanitários da poboación
o nacemento do Estado de Israel e
palestina. ·Unha situación que se fa.i
que aplica perfectamente a posicada vez mais insosteníbel coa checión de Gran Bretaña desde o
gada de novos colonos xudeus que
arranque do conflicto. Logo de que
afastan aos palestinos das suas teos sionistas rexeitasen distintas
rras e que os condenan a unbas
propostas británica, no sentido de
condicións de existéncia carente de
conceder unha terra de asentamen: libertade individuais e ausente das
to en U gánda, Arxentina ou Madag acar, a xa citada "Declaración 1 mínimas gatantias xurídicas e proBalfour" solucionaba o problema a - cesais. Neste contexto de persecu-
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Mbitas son as virt~des e o interese
que desperta esta·breve historia da
Palestina, unha obra feíta .con pretensións academicista pero cunha
vontade indu'bitabel de achegar ao
público galego a natureza dun conflito que boxe por hoxe hexemoniza o panorama do Oriente Medio e
sen cuxa solución é -imposibel acadar unha paz sólid4 e duradeira na
rexión. Cicais só ápreciamos unha
lagoa en toda a exposición do autor: a non preséncia dun análisis
que partindo da palabra ••petróleo"
explique o por que do xurdimento. ·
do Estado de Israel e o seti mantemento na-zona como estado-muro,
como "estadO-portaavións" dos intere,ses da burguesía internacional,
cara a vixiancia dos movementos
árabaes e sobretodo, como freno
aos intentos árabes por controlar os
seus recursos enerxéticos. Pero .repito, a pesar desta lagoa, o libro de·
Mohamed Safa é un aporte considerábel ao noso panorama cultural, ao coñecemento dun conflito
que desde hai médio sécul,o polariza a atención e a preocupación internacional, elementos todos que
fan del un texto de imprescindíbel
+
leitura.

Thelma e Louise
de Ridley-Scott
Escoitando a rádio, vendo a televis~ón oú lendo as páxinas de espectáculo dun xornal durante estes
dias difíciles será non terse topado
con referencias ou extensas -reportaxes sobre esta última película do
prestixiado Ridley Scott. Naturalmente este tipo de parafemália crítico-reseñadora non ven dada sempre pola calidade dunha fita, pero
resulta agradábel comprobar ás veces (bastante poocas) cómo coinciden o grari ·aparato publicitário
máis ou menos- subreptício que
aboca un filme á rentabilidade co_mercial, e a real mérito do mesmo,
coma oeste caso.
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Esta "road movie" de tintes feministas supón xa, por este inusual
enfoque (duas mulleres usurpando
roles_tradicionalmente atribuidos a
homes), unido á bulra continua ao
estamento policial ainda que "salvado" na figura dun policía comprensivo, todo hai que dici1o), un
soplo de frescura nun cine comercial americano en boa parte dominado por insulseces para adolescentes, cando non por productos
conset:vadores ou abertamente reaccionário.
Como xa moitos leitores saberán a
estas alturas, a fita conta as vacacións convertidas noutra viaxe en
distinta dunha parella de amigas de
vidas roáis ben anodinas e de dispar forma de ser, que rematarán en
fuxida da leí e das suas próprias
formas de vida. Esta fuxida virá en .
princípio marcada pola fatalidade,
para se logo xa deliberada, nunha
complicación progresi"'.a de corte
case hitchockiano ~da que abocada a un remate dificilmente feliz.
O asasinato dun violador p'or parte
dunba delas marcará, asi, o início
da fuxida "cara adiante" ou cara á
fronteira mexicana, nun moi ben
tracexado "in crescendo" na complicación argumental.
. A indolente Thelma, sometida a
un marido déspota e cretino irá da
man da decidida Louise (estupendamente interpretadas pota Geena
Davis e Susan Sarandon), até que
unha acelerada toma de conciéncia
personal e de decisións, a primeira
tome con sorprendente (mesmo para ela) enerxia as rendas da complicada situación. Destacando especialmente Susan Sarandon nunha personaxe dunha especial comp lexidade de matices, non podemos imaxinarnos a idea orixinal da
produtora de dar os papéis deste
dueto ás egocéntricas e insoportábeis Meryl Streep e .Goldie Hawn,
coas que o filme terfa perdido, sen
dubidalo, gran parte dos seus méritos. Méritos presentes na sua factura desde outras boas interpreta-
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CONSELLO DA CULTURA GALEGA ,
CONCELLLO DA CORUÑA

cións, coma o policía Harvey Keitel, que desde a sombra move con
dilixéncia os fios que acorralarán á
fuxitiva parella, obsesionándose
infructuosamente con elas; ou esa
faciana mediocre cantante de rock,
que fica ben impresa na retina do
espectador, e que presta o grandón
Michael Madsen_
A direición de Scott, apoiada no
guión de Callie Khouri, aporta, por
uns espectaculares.exteriores, toda
a seguridade narrativa e virtuosismo formal que atesoura o inglé , e
que hoxe só prodigan , no cine
americano máis ou menos comercial, un selecto grupo no .que se inclúeri tamén os innáns Cohen, James Cameron e ben poucos miíis.
A médias entre o filme "de entrada'', o tbriller e a comédia (da que
ahondan os bons intres, e pecialmente cara ao remate), Tbelma e
Louise resulta un redondo filme
donde o principal lastre, se admitimos este termo, seria cecais o próprio desenrolo da sua lixeira parte
de "tese" chamémoslle "emancipadora" no que atinxe á parella protagonista, que conduce a esta a unha
fuxida,- literal, cara ao vacío, e que
semella imporse un tanto, ás veces,
ao devir máis coerente da bistória_
Asi coma un remate no que semella
tamén cederse un chisco a requerimentos do espectáculo (con esa
persecución final dun exército de
coches-policía e as súas pertinentes
morradas). E, para ser maos con
este estupendo filme, impecable na
súa faceta de comédia, apontariamos tamén que na fux ida cara
adiante das duas mulleres e me mo
no efectista ainda que coerente remate non atopamos esa forza ou sacudida dramática dos grandes "thrillers" que no cine teñen ido.
Dado o grao de divulgación acadado polo fi~me semella ocio o recomendalo, pero farémolo coma un
dos mellores productos que de seguro irnos ver nesta temporada. +
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9rganizado polo grupo
· Fonmiñá, desenrolouse en
Lugo, desde o dia 15 ao 30
de N ovembro, a e.dición da
Mostra Fotográfica, adicada
este ano ao Retrato.
Autores extranxeiros como
Brian Griffin, Antonio
Masolotti, J.F. Bauret, Jean
Bescos, Leonid Tugalef,
- Humberto Rivas expoñen os
seus retratos xunto aos
galegos Manuel Vilariño,
Luis Plácido, Xurxo Lobato ..
e Manuel Álvarez. A
representaGión do resto do
estado español estivo
formadp polos fotógrafos:
Pedro Zarrabeitia, Celina
Gorostizagoiza, Elisa
Zorriqueta, Konrado
Muguerza, Joaquín Cabezas,
Victor Orcastegui, J.A.
Duce, María Manzanera,
José C. Nievas, Miguel
Martín, Vicente Peiró, Juan
Dolcet e Alberto Schommer.
Unha característica desta
terceira edición da M ostra,
foi a amplia selección,
propriedade do
coleccioneista de Zarautz
Ramon Serras, de
fotografias do século XIX,
con orixinaís dos primeiros
sistema§ fotoráficos:
daguerrotipos, ambrotipos,
ferrotipos e a sua numerosa
colección de cartes de
visite.•

XURXO LOBATO

. JEAN-FRAN~OIS BAURET

RETRAT· O
MOSTRA
FOTOGRÁFICA
DE FONMIÑÁ EN LUGO

ANTONIO MASOLOTTI
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O RENACIMENTO DAS PUBLICACIÓNS FEMINISTAS
ANDA/NA, FESTA DA.PALABRA, A SAJA, ÁREA
XOSÉ VICENZO FREIRE

acadar outra información nin por ·
suposto ver ningún exemplar.

Tras o triunfo dos golpistas do 18
de Xallo encétanse en España, e
por suposto en Galiza; 36 anos de
dura represión acaudillada polo xen~ral Francisco Franco, que servirían para asegurar os intereses da
clase dominante fronte ás acometidas do proletariado e a -pequena
burguesía, que no período da 2ª
República houberan de pór en· perigo os privilexios dos grupos explotadores.

.'

Serían estes grupos e os seus testaferros, os que auspic.iaron a rebelición feixista e a represión sobre o
conxunto do pobo; represión atenuada após a morte de Franco,
pois os intereses da burguesía estaban xa a salvo e por iso convíñalles lavar a cara ao Réxirne, mtrodúcindo algunhas "modificacións
democráticas", para o que contaron co apoio de revisionistas de toda caste, que axudaron así a manter dormente a concieQ.cia do noso
_pobo.
Esta digresión, que a simple vist~
pode semellar panfletaria, non o 1é
tanto se pensamos que os presúpostos do feminismo, entendido
como ideoloxía libertadora, emancipadora e defensora da igualdade
home-muller, aínda que en xeral se
asuman en teoría, están moi lonxe
de ter unha concreción práctica na
vida de todos os días, exactamente
o mesmo que pasa (permítasenos o
inciso} coa normalización do gale- '
go ou o dereito da nosa nazón a un
verdadeiro autogobemo.
No artigo de hoxe, que remata esta
serie que viinos adicando ás revistas "femininas" galegas, irnos referimos á etapa posterio! a 1940.
O panóram'a é de certo desalentador, pois nos anos 40 só se rexistan
rev istas católicas vencelladas á
Acción Católica Femenina de San"'
tiago e ao Arcebispado, revistas
que defenden a moral católica·
ináis reaccionaria, como nón podía
ser menos nos vencedores da Guerra Civil. Nun número anterior xa
ternos analisado estas revistas.
O ermo comezaría a poboarse co

De todos os xeitos o verdadeiro .
xurdimento do feminismo galego
darase con A.G.M. (Asociación
Galega da Muller) que desde 1976,
en que apárece, ten feito unha .morea de actos de protesta e xomadas
de loita contra da discriminación
que sofre a muller n~ sociedade patriarcal. Para espallar os seus postulados pragmáticos fundan a revista Andaina, que saca en marzo
de 1983 o seu nº 1 (antes xa saira
un nº O), que desde entón até a actualidade segue a saír con carácter
trimestral.
xurdimento en Vigo en 1953 do
boletín Santa Zita (Organo de la
Asociación Santa iita. Muchachas
de -Servicio), que citan José Altabella e Francisco Leál IÍlsua no
seu: Faro de Vigo y su proyección
histórica. Madrid, Editora N acional, 1965 .e Mari Carme Pérez País ·
en: Hoja del Lunes. Vigo 14-IX1981; páx. 16 e 23. Con todo, ningcin deles .dá máis ·datos desta publicación; que imaxinamos sería un
boietín interno da devandita asociación, do que até o_ día de hoxe
. non' ternos visto ningún exemplar..
Na mesma liña desta publicación
aparecería en Ourense en 1983,
Montealegre {bol~tín da asociación
de amas de casa do mesmo nome),
do que tampouco ternos vistq nun-.
ca ningún exemplar e non será doado localizalo, pois a documentación desta asociación nesas datas
perdeuse hai uns anos nun desgraciado incendio.
Teremos que agardar até fins dos
anos 60 para que, da man de grupos de mulleres vencelladas ao
P.C.E. e integradas no Movemento
Democrático de Mulleres, xurdan
os primeiros xérmolos de feminismo combinados coa loita cosntante
contra da dictadura franquista. A
actividade destas mulleres vaise reflectir nun boletín denominado Alborada, editado en Santiago arredor do 1967 e do que, ¡semell'a
· brincadeira!, mais non puidemos

Nonº 1, que consta de 16 páxinas,
inclúese un artigo editorial no que
se sinala o desexo 9e rendir unha
homaxe "ás mulleres que teñen loitado para defender os direitos que
como personas nos corresponden e
.como mulleres esta sociedade, in:..
xusta e patriarcal nos !lega. Pequeno homaxe tamén daquelas 129
mulleres da fábrica Cotton de Nova York, que foron queimadas polo
patrón cando pedían a xomada laboral de 8 horas".

A través da análise deste número
podemos facemos unha idea dos
puntos da asociación, que cómpre
esmiñatar en varios epígrafe~.
1º Dura. crítica da hipocresía dos
sectores médicos reaccionarios,
que predican unha cousa e fan outra, segundo as súas comenencias.
2º Información e análise das condicións alborai~ nas que se atopa a
muller galega.

RReftIDftt
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DIA INTERNACIONA

Amén deste artigo editorial hai outros epígrafes salientables:
-"Denunciamos". No que se denuncia ao Dr. Cajide (director do
Ambulatorio de Santiago) e teimudo ailtiabortista, que 18 anos antes
tiña deixado preñada a unha rapaza, á que propuxo abortar e logo
abandoou. Tamén se critica a TVE
actual polo uso que fai do nu feminino. ·
- "Economía en crisis: muller á
casa"
- "Entrevista con Marisol Pahino"
-"As mulleres de Intelsa, movilízanse"
·
-"Faland~ de lesbianismo"

A partir de Decembro A NOSA TEBBA contará con máis seccións 1
· sustentadas na participación dos leitores

1

GRATIS
Pisos para compartir, avisos, alugueres, cámbios, compras, vendas,
contactos, segunda ·man ... de publicación gratuita na sección

Anúncios de Balde
Tfno. (986) 43 38 86

A aldea global
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mentos do novo grupo, que se define como "colectivo feminista absolutamente libre de tódolos partidos
e organizacións porque consideramos que soiamente neste marco teñen cabida as ·nosas perspectivas"
O colectivo defínese tamén como
galego en base a que "o noso entorno e a nosa realidade 'e Galicia". A idea é criar unha plataforma aberta a tdas as mulleres que
desexen U!lha alternativa global e
radical, pois consideran o feminismo como unha opción política.
Nese n2 O colaboran entre outras:
Mararita Ledo Andión cun artigo
sobre "A prensa nacionalista e a
muller" e Carmen Blanco con "A
muller escritora galega".

A revista A Saia, con todo, axiña·
deiaría de editarse ·e o grupo, adicado máis ao labor culturalista que
a reivindicacións puntuais, concéntrase nunha nova publicación Festa da Palabra Silenciada, que saca xa o seu pr.imeiro numero en
maio de 1983.
Esta revista de carácter anual e editada en Vigo publica traballos de
mulleres, que analisan o movemento feminista e o papel social do
sexo feminino a diferentes niveis
(prensa, literatura, medios audiovisuais, etc.). Desde 1983 até o momento presente segue a sair todos
os a_nos un monográfico.

Esta revista estaba impulsada por
A.G.M. de Santiago, a Coordinadora Feminista de Vigo, a Asam. blea de Mulleres de Coruña,
A.G.M. de Ourense, A.G.M. de
Ferrol e a Asamblea de Mulleres
de Pontevedra, imprentándose en
, Santiago.

r---------~----~----7---~------------~
1
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-"Apuntes bibliográficos"
-"Dossier Aborto"
-"A mullere a Mediciña (I)"
-"Xuntanza da Coordinadora de ·
Organizacións Fem~nistas do Esta-.
do Español"
-"Qué fixemos, que facemos".

3º Ataque ao machismo, que segue
a ver nas mulleres que sobresaen
en actividades consideradas "mas- ·
culinas", seres masculinizados e
anormais.
4º Defensa do dereito da muller a
escoller o tipo de sexualidade que
máis pracer lle produza e ataque ás
posicións máis retrógradas, que seguen a ver no lesbianistno, un vicio, unha enfermidade ou unha rara
anormalidade.
5º Postura favorable ao aborto en
todo caso e críticas irónicas ao
grupo ·~pro-Vida" é outros sectores afíns, que defenden o dereito a
vivir dos non-natos con abstrae.,.
ción das circunstancias socio-económicas e coa hipocresía e doble
moral <lestes grupos, vencellados
ao .sector da Igrexa, que traicionou a mensaxe de Cristo. Nesta liña conti'nuaría ao longo de toda a
década dos 80 e primeiros anos
90, sendo de salientar sobremaneira o nº .17, saído en marzo do
1989 e adicado a facer unha semblanza histórica do feminismo galego desde 1977, fundamental para coñecer este aspecto da nosa
máis recente historia.
Con posterioridade ao xurdimento
de A.G.M. aparecería o "Colectivo
Feminista Independente Galego",
defensor do chamado "feminismo
da diferenda", qu~ en marzo de
1982 saca en Santiago o nº O .da
súa revista A Saia (o primeiro boletín feminista galego) do que sairía asimesmo en xaneiro de 1983
un n2 l cun nivel de análise teórico
moi apreciable.
No ñº O, posto á venda ao módico
prezo de dez pesos e editado en
Santiago en )O follas a tres columhas, infórmasenos dos prantexa-

Finalmente, a primeiros de 1984
xorden en Ourense as "Mulleres
Nacionalistas Galegas", que en
maio de 1987 sacan do prelo o
primeiro número da súa revista
A rea.
Este grupo, venceUado ao nacionalismo de esquerdas representado
polo B.N.G., defendía un programa
baseádo no an ceio de acadar unha
muller liberada no seo dunha Galiza soberana.
As M.N.G. e a 3úa revi ta "Area"
sufrirían nos anos seguintes unha
chea de convulsións, que ocasionaron a existencia na actualidade de
dúas organizacións co mesmo nome, unha vencellada ao B.N.G. (da
que non sabemo se egue a sacar
·aínda a revista) e a outra, vencellada ao patriotismo irreductible da
A.P.D. (Assembleia do Povo Unido), que está a pasar por momentos
durísimos no intre en que redactamos este artigo. Este grupo das
M.N.G, segue a editar "Area".
Todo isto parécenos que reflecte
unha triple orientación do feminismo galego nos últimos anos:
-Feminismo-loita de clases.
A.G.M. e "Andaina".
-Feminismo da diferencia, que a
pesares do seu innegable compro·miso social, defínese como independente dos partidos políticos e
representa ao noso entender unha
corrente culturalista. Agrupamos
aquí ao "Colectivo feminista independente" e ás súas publicacións:
"A Saia" e "Festa da Palabra Silenciada".
-Feminismo nacionalista e revo1ucionario. Representado potas
M.N.G. desde ·o seu nacemento e ·
hoxendía pota póla vencéllada á
A.P.D.
+
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EXPOSICIONS

CONVOCATORIAS

Sánchez Cantón·
, Desde o venres 29 pode visitar- ·
se no edificio Sarmiento de
Pontevedra a Exposición biobibliográficá- adicada a Fr. Xabier Sánchez Cantón (18911'97 l) organizada pola Deputación e o Museo de Pontevedra.

R. Goniález Villar
' Desde o dia 15 de Novembro está aberta na Casa da Conga de
Santiago a mostra adicada a este
arquitecto, organizada polo Colexio Oficial de Arqujtectos.

Marta Olsen
Até o 1 de Decembro pode-se
visitar na Sala de Arte Caixavigo, de Vigo a mostra adicada a
'
esta pintora arxentina.

Reimundo Patiño

Lázaro Garcla.

Nueva Trova Cubana
O cantautor Lázaro Garcia un
dos fundadore deste movimento musical, actúa por primeira
vez na Galiza presentando o
concerto Sempre será o Amor.
Será en Lord Byron, na rúa Venezuela, 46, o domingo 1 ás
19,30 horas en Vigo.

Mykhailov. O mesmo dia ás 12
da noite actuará o grupo francés de Jazz Saxomania, no Teatro Principal. A Orquestra
Sinfónica da Radiotelevisión
da URRS actuará no Teatro
Losada de Ourense o dia 29 de
Novembro.

Los Enemigos
Encontros musicais
Os último dias dos Encontros
Europeos no Camiño de Santiago leñen como protagonista
principal a música. O sábado
30 ás 21 h no Auditório de Galicia actuará o Orquestra Sinfónica da Radiotelevisión da
URRS, dirixida por Alexander

Están de xira por Galiza para
presentar o seu últimO' disco. O
4 de Decembro estarán en A
Coruña, o 5 en Santiago, o dia 6
en Melide e o 7 en Moaña. Boa
música e caústicas letras para
difrute dos seus incondicionais,
a unha boa oportunidade para os
que nunca.os viran en direc~o. •

ANUNCIOS DE BALDE
Véndense camisetas. coa inscripción lsto non é España.
Précio 700 pta. Apartado 901.
15080 A Coruña.
Búscase casa en aluguer nun
rádio de quince quilómetros de
Vigo. Chamar ao (986) 63 04
46, de 21 a 23 horas.
·
Aluguer de piso en A Coruña.
Zona do Campo da Leña. Razón
no tfno.: (98 1) 22 39 70. A Coruña.

Se queres con truir a Paz e rematar cos exércitos (ou información obre a obxeción e a insubmisión), unele e colabora co Colectivo de Estudanles Anti-militar' tas. Reunimo-no todo o
martes á 20 h. na Aula 9 da Fa-

CIN~

.

Dentro do ciclo Nova xeración
de cineastas alemánes organizado polo Centro Galego das
Arte da lmaxe, os días 2 e 3
de Decembro proxectara- e O
suicida de Benno Trautmann,
en versión orixinal subtitulada.
O dias 4 e 5 podera-se ver o
filme Vive adestra e morrea
sinistra de Douglas Wolsperger, tamén en versión orixinal.
Serán ás 20, 15 horas na Sala de
proxeccións do C.G.A.I., rúa
Durán Loriga,10, Baixo, A Coruña.

Torneur na TVG
Dentro do espácio Butaca Especial, que recupera filmes en versión orixinal subtitulada, o sábado 30 de Novembro ás 12 da
noite emitirase Curse of Demon (A maldición do Demo)

Pontevedreses
No Teatro Póncipal pódese visitar a Exposición Colectiva, de
12 artistas Pontevedreses

Morquecho
e Juan de la Sota
A s~la de exposicións da Casa
da Parra de Compostela acolle
dende o pasado dia 12 de Novembro unha mostra integrada
por fotografías de Juan de la §ota e pinturas de Morquecbo baixo o tituló de Paisáxes de Nova
Jorque, na que e~tes dous artistas ofrecen unha doble visión
desta cidade.

culdade de História de Santiago.

Pierre Soulages .

Solteiro, empezando década dos
40, física, cultural e económicamente normal, desexa coñecer
muUer, até 40 anos, libre e deparecidas características. Apar"
tado de Correos 451. Lugo.

Exposición de augafortes no
Centro Cultural Salvador de
Madariaga de A Coruña.

O Centro Xove de Anticoncepc ión e Sexualidade abriu as
suas portas o 1 de Outubro, na
rua da Espiñeira, 10-baixo
(Santiago). Dase información ·
e asesoramento sobre temas
de sexualidade a todos os xoves menores de 20 anos de xeito gratuito e confidencial. De
luns a venres e de 16 a 21 horas . Ao tempo funcionará un
teléfono de información (981)
59 42 52, sábados incluidos, ta•
mén de 16 a 21 h.

.

C.G.A.I.

Na Galeria ·Sargadelos de
Compostela gravuras de este ar- _
lista até o 14 de Decembro. De
10 a l 4h, e de 16,30 a 20,30h.

dirixida por Jacques Torneur
en 1957, e interpretada por Dana Andrews, Peggy Cummins e
Nial McGinnis. Trata-se dun filme fantástico moi persoal, no
que Toumeur aporta unha chea
de recursos visuais que permiten á película unha complexidade superior ao que anúncia a
sua trama.
/

Cine
Submarino
Esta-se a celebrar a V Semana
Internacional de Cine Submarino Cidade de Vigo, organizado polo Clube Subacu1ático
Bahía de Vigo. Ten lugar no
Auditório do Centro Cultural
Caixavigo, e hai unha proxección matinal ás 10,30 h, para os
centros de ensino, e ás 20h proxectaran-se diversas produccións ~on entrada libre.
•
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Na Casa da Cultura de Vtlagarcia pode-se contemplar unha
mostra de pintores galegos~ Asimesmo no Instituto de Carril hai
unha selección de obras de pintores e escultores galegos.

Fotügra:fia
No Museo Provincial , Pazo de
San Marcos e Circulo das Artes
de Lugo, mostras fotográficas
organizadas por Fonmiñá. Na
Casa da CuJtura de A Estrada,
mostra Galicia en Foco. No
Ateneo de Ferrol, colectiva fotográfica Fotomatón.
•

ACTOS

.

UNTA

Artistas Galegos

Prémio 8 de Marzo
de Ensaio

A Arte en defensa

A Secretaia da Muller da
CXTG convoca este certame
de ensaio. Os traballo~ presentados teráñ que ser inéditos, escritos en galego e relacionados
co tema da participación no
mundo laboral e na actividade
sindical en Galiza. O prazo de
presentación remata o dia 15 de
Febreiro. Os orixinais presentaran-se por cuadruplicado e
baixo lema, e non deben pasar
dos 50 fólfos. O prémio está dotado con 300.000 pts.

Este é o lema do III CertarneExposición que organiza 'o colectivo Xevale, con carácter non
competitivo. Este certame ten
como finalidade achegar os distintos sectores artísticos tamén
na loita pola defensa do médio
ambente. Este ano desenvolverase ao longo das últimas semáns
do mes de Decembro e asprimeiras de Xaneiro do 92. Poderán
participar xentes de todas as idades e culturas en calquera tipo de
modalidade, fotografía, debuxo,
redacción, teatro, manualidades,
vídeo, música... Como ven sendo habitual, a data de exposición
será o día 22 de Decembro no
lugar e hora que previamente se
comunicará. Haberá agasallos
para todos os particjpantes consistentes en libros, papel ecolÓxico, artesania dos paises do terceiro mundo. A temática dos traballos, actuacións, etc. será aberta dentro da filosofía do ecoloxismo, a solidariedade, o terceiro
mundo, o pacifismo, as alternativas ... Poderan-se inscribir até a
mesma data da exposición e no
lugar da mesma'. que previamente
se oomunicará, asernade, quen o
desexe pode enviar os seus tra.ballos ao' enderezo de Xevale :
Portugal,16. 27500 Chantada,
Tlf (982) 44 03 68. E o Apdo 22.
27400 Monforte Tlf 40 46 09.

II Certame de Arte
Xosé Domínguez
Guizán
O Centro Cultural de Begoote
convoca este prémio do~do - con
250.000 pts. Poderán optar a este
prémio obras de piiltores galegos
ou residentes en Galiza, de temática libre. Cada autor poderá presentar un máximo de dúas obras,
enmarcadas, acompañadas dos
datos identificativos de obra e
autor. O prazo de presentación
remata ás 12h. do 25 de Decem-.
bro. As obras serán remitidas, libres de gastos, ao Centro Cultural de Begonte, ou á Delegación
Provincial de Cultura de Lugo
(Pintor Corredoini, 1). Para máis
información dirixir-se ao Centro
Cultural de Begonte.

0

XVI Certame
Nacional de Poesia
sobre o Nadal
De novo o Cen.tro Cultural X.
Domínguez Guizán de Begonte
é quen convoca este préniio, no
que poden participar todos. os
poetas que o desexen, con textos en galego ou -en castelán. O
tema destes traballos ·será o
Nadal, desde calquera punto de
vista.Habera un primeiro prémio de 75.000 pts. e un segun~
do de 50.000 pts. O prazo remata o día 6 de Xaneiro próximo. Para n:iáis información dirix ir-se ao devandito centro
cultural.

Concurso escolar
Meio Ambiente
Organiza este concurso ICONA
e a Compañia de Servicios de
Bebidas Refrescantes S.A. (Coca-Cola España), e a participación será concertada localmente
cos di~ersos centros escolares ,
establelcendo-se unha visita dos
alumnos de octavo de EXB á
pranta embotelladora de CocaCola. Alise facilitará información impresa e audiovisual sobre
temas medioambientais e instruccións concretas sobre o material peCtagóxico a utilizar, xeito de concursar, _papel do profesorado, procedimento de selec•
ción e sistema de prémios

'

LIBROS

.

·

Guia das plantas
con flores de Galicia
Esta guia, publicada na colección Montes e Fontes de Xerais,
é unha ferramenta indispensábel
para identificar as .máis das
plantas con flores galegas. O
usuá{jo, empregando as chaves
rucotómicas que propón o autor
e axudado polas detalladas descricións, numerosas fotografías
-case cincocentas-, vQCabulários
e índices, poderá identificar e
diferenciar cada unha das 861
espécies que se analisan na
obra. O autor, Xosé Ramón
Garcia, investigador e divulgador de temas botánicos, percorreu durante máis de dez anos a
xeografia galega. Herborizou,
fotografou espécies, tomou innumerábeis notas e apuntes, debuxou e intercambiou experjéncias cos seus compañeiros do
Grup.o Botánico galego e con .
outros especialistas europeus
ata oferecer-nos esta guia que·

axudará a todos os que queiran
mellor coíjecer esta parte do noso património natural. Esta obra
consta do dous volumes, e cada
un custa 2.450 pts.

Illas de Galicia
Na mesma colección Xerais
oferece-nos esta obra, ·libio para
o viaxeiro e excursionista, pero
tamén para aqueles que máis de

vagariño queren disfrutar destes
anacos de terra galega. Galiza,
ao longo dos seus 1.195 km de
costa, conta con moitas illas.
Alguhas delas habitadas ata
tempos rec~ntes, outras desertas,. inhóspitas, inalcanzábeis.
Da man de Estanislao Fernández de la Cigoña, mariño de
profesión, traballador a pro! da
defensa do noso médio natural e
estudioso da natureza do país, o
leitor desta obra poderá facer un
percorrido polas gandes illas
galegas: Cies,Ons, Sálvora, No- .
ro, Vionta, Herbosa, San Simón,
Cortegada. .. Coñecerá a sua orixe, morfoioxia, fauna e flora, a
história das súas comunidades
humanas, as lendas que se foron
tecendo sobre os seus túneis e
fumas, sobre as suas cruces mariñas e de mala morte.
· Fotografias a toda cor e mapas de cada unha das illas· completan a abondosa infonnación
•
que fornece o libro.

TEATRO

Meio Ambiente

Outono Teatral

En Sada o dia 4 falará Alejo
Carballeira da Faculdade de
Bioloxia de Santiago, sobre A
contaminación metálica na
costa galega.

O Departamento de Cultura do
Concello de O Barco está a oferecer o seu outono teatral; que
o dia 28 de Novembro traerá a
obra Espectro do grupo Teatre
Arca. Neste espectáculo o humor, a máxia, e a realidade misturan-se para conseguir un
espectáculo inquedamente di·
vertido.

Fiadeiros
en Ourense-

da Natureza

/

Remata o ciclo organizado polo
Concello de Ourense e o Clube
A. Bóveda, que deu lugar á celebración de mesas redondas'debates, actuacións de Orquestras Sinfónicas, Teatro, Cine,
etc. O 28 de Novembro terá lugar a derradeira mesa redonda,
Galicia perante a nova Europa, na que participan Sánchez
Presedo, Vázquez Portomeñe,
Beiras Torrado, Camilo Nogueira e Sánchez Castiñeiras. No Salón do Liceo Recreativo, R/ Lamas Carvajal), ás 20h.
•

Xoves
teatrais

Chévere
Nos últimos dias da programación dos Encontros Europeos
no Camifio de Santiago terá
lugar a actmición o venres 29 de
Novembro a actuación do Grupo Chévere coa obra Culebrón
Chévere: a via ros~

Teatro en Cangas
Empezan as Primeiras Xornados de Teatro. no Outono en

Cangas, organizadospolo Colectivo de Teatro do Centro de
Adultos. O venres 29 estarán
Teatro de Ningures coa obra
Elektra, e o x-oves 5 de Decembro o grupo Teatro Ourives representará a obra Entrando en
voz. Serán no Cine Galaxia de
Cangas ás l O da noite.

Dentro do cicló
de Teatro de· Outono-inverno, os
Xoves Teatrais o
día 5 de Decembro estará o Teatro · Picor coa
· obra
Nor
da ... da.... Este
espectáculo será
no Centro Sociocultural Daniel
Castelao, a partir
das 20,30.

Sociedade de .Sada
O sábado dia 30 ás 20,30 horas
o grupo dse teatro da Sociedade
de Sada estará no Centro cultu- ral Caixavigo coa obra Mátame y te querré siempre de A.
Ortega e F. Sanz.
•

CONSELLERIA DE CULTURA EXUVENTUDE

TRES EN RAIA

POBRES
XOSÉ A. GACIÑO

amén na Comunidade Europea
hai pobres: un de cada sete cidadáns, un total de cincuenta
millóns, segundo as cifras que manexa
a própria Comisión Europea, que non
parece moi optimista sobre as posibilidades de rebaixar a proporción (eliminala por comRleto xa se considera imposíbel).

T

Ao apoio politico e s n:ieios de comunicación nos primeiros anos de protesta popular, sucedeu un abandono eco~ómico q.ue non se vai correxir en Maastricht

O BANCO DO.LESTE SÓ CONCEDEU UN CRÉDITO
DE_50 M.ILLÓNS DÉ DÓLARES. A POLONIA,.AO LONGO DUN ANO

MAASTRICHT E O ABANDONO DO LESTE
XOLIO RIOS

té a saciedad e ·ternos escoitádo
que os cámbios producidos nos
países do Leste europeu nos
dous últimos anos son dunha enorme prof u nd id ade. Como consecuéncia deles
deuse por fen~cida a orde da posguerra,
rota a hexemonia dual de que nos talaba
Raymond Aron, e incluso o mito da ameaza soviética esfumouse como por arte de
máxia. Unha nova realidade xurdiu no
Gontinente. Pero non houbo novas resposta. O enorme calado dos cámbios que se
produciron no Leste non provocaron máis
que un supe,rficial reflexo nos países comunitários ou da Europa ocidental.

A

)

car a situación de apatía, desentendimento e confusión que comparten colectivos
sociais cada vez máis·amplos. . .
Finalmente un terceiro elemento importante e característico desta realidade seria a predomináncia na maioria das élites
governantes, dunha idea.lización fantasiosa da ~ecuperación capitalista, acompañada da absolutización da democrácia
como mecanismo lexitimador ao que se
priva do máis mínimo suporte referencial
basado na xustiza -social. O asombroso
papanatismo respeito ás sociedades ocidentais vai da man dunha valoración parcial · e sesgada a respeito do período anterior pretendendo guiarse para_ a acción
presente pola sistemática eleición de todo
canto se lle opoña.
-

como a Europa dos privilexiados.
A insolidariedade define a política comunitária en particular e a ocidental en xeral,
re~pelto do Leste. Na sua evolución recente, estes países sempre pensaron na
Europa ·comunitária como meta. Non obstante, máis alá da utilización ideolóxica e
no ámbito político e institucional (Carta de
París) ou na esfera da seguridade (menos
substanciosa no desarme) pouco máis
houbo. No elemental, na economía, a resposta caracterizouse pola profusión de iniciativas pero de escasa eficácia. valga como exemplo que o Banco do Leste nun
ano de existéncia non concedeu máis que
un crédito de 50 millóns de dólares a unha
institución financeira de Poznan (Polónia).
Pero non se trata tan só de que non se
axuda o suficiente senón que ademais taise todo o posíbel polo esmorecimento de
sectores básicos das economías destes
países (en concreto a agricultura e certas
ramas da indústria).

A realidade actual do Leste ven determinada en primeiro lugar pola abundáncia
Do cúmulo de circunstáncias descritas,
de matices que particularizan a heteroxe:.
que conforman e determinan a actuai" realineidadé que connota o seu presente. Sedade dos países do Leste, despréndese
rian moitos e moi variados os cenários
un pronóstico claro: d_ebido á política de
posíbeis se tentásemos profundizar con
imposición de grandes sacrificios seh máis
detimento nas circunstáncias e na evoluconsecuéncia que o afianzamento das· de- , A política comunitária cara o Leste caracción de cada un destes países. Non se
terízase pola limitación das axudas ("porsigualdades sociais, a curto prazo poden
_trata diso agora. Trátase de explicitar as
que non hai ·garantías suficientes"); a inxurdir profundas fracturas sociais e políticaracterísticas comuns a todos eles: No - cas. Para evitalo compriria qispoñer de·imtrodución a gran escala dos seus excemeu entender serian as seguintes. En pr.i- .portantes rP.cursos económicos e financei~
dentes neste imenso mercado acompañameiro 1.ugar a grave crise económic.a qúe
ros sotnentes xerábeis mediante cunha in- - da da impresentábel limitación das impordía a día catapulta estas sociedades ao
versión das prioridades e dos valores pretacións de produtos procedentes destes
empobrecimento máis lamentábel. Non
dominantes no ámbito das organizacións .e
países; e a imposición de plans de axuste, .
compre estenderse sobre iso pois tal siestruturas que hoxe determinan en grande
de choque, que na pratica conducen a untuación é de todos coñecida dado que go-- medida a evolu~ión mundial.
, ha terceiromundización progresiva e ineviza de ampla divulgación nos meios de cotábel. Os efeitos están aí: empobrecí menmunicación como ingredente insustituí_bel
Pero como reacciona Europa Ocidental
to alarmante e deterioro imparábel dqs
~
para significar o fracaso dun certo mode1o
ante o que. acontece no Leste? O interese
condicións de vida que intensifican as ten- de desenvolvimento.
da Europa neste· asunto debe ser moi esdéncias migratórias e serven en parte de
pecial polas consecuéncias derivadas da
fundamento ao increment9 do respaldo ·
A inestabilidade política, o segundo ele~ ·proximidade xeográfica. A alegría dos prisocial a comportamentos racistas e xenpmento clave, resumiríase á sua vez na
meiros intres foi rapidamente substituída
fobos.
presenza de tres elementos determinanpolo medo e a preocupación. en canto á
tes: primeiramente a debilidade da vertemedida en que todo iso podía afectar ao
Dentro dun par de semanas, en Maasbración partidária e social (desprestíxio . ·proceso de integración comunitária. De por
tricht, os Doce consumarán o abandono
das. poderosas organizacións sociais do
si a unidade alemá introduciu un factor indo Leste. O acelerón da integración comuréxinre· anterior e insuficiente consolidaterno, desequilibrador, de capital importánnitária, da Ewopa dos priviléxios (na que
ción das -novas formacións); en segundo
da, .que ten ademais como corisecuéncia
tamén abundan as misérias), esixirá relugar a fraxilidade democrática que permio desprazamento do centro europeu e po- - cursos dos que se privará ao Leste e ao
te o progresivo afianzamento de tendén- - 10 mesmo o agravamento do papel e situaTerceiro Mundo para afrontar as suas difi-1
cías autoritárias no exercício do poder poción periférica de realidades como a nosa. · culdades . actuais. Non é de estrañar que .
lítico, con grande prédica para o sometiIgualmente producíronse certos reaxustes
en tal contexto xurdan voces que reivindiinternos inevitábeis~ pero, pésie ás dúbi- ~qüen o estabelecimento -de fórmulas intemento das liberdades democráticas en
-· -aras da saÚsfacción de imperativos ecodas e discusións efectuadas, en nada se
gradoras que revitalicen, sobre novas banómicos que non son asumidos socialviu modificada a política de plena integrases, os lazos que neutro tempo xunguiron
mente·. E en terceiro lugar compre significión e consolidaciónda Europa dos Doce
•
aos países do CA~M. _

A referéncia pode resultamos chocante, afeitas como estamos a valorar á
comunidade dos "doce" -e máis cando eran seis ou nove, cando non estabamos nós- como un dos paraísos do
benestar sobre a terra. Maravillas ·da
estadística, que se move cos macronúmeros globais e coas medias de renda
per capita, sen entrar nos penosos matices da miséria, dos que están por debaixo do listón uniformador, e sen analisar demasiado as causas das opuléncias máis chamativas, as que sobrepasan ampliamente o listón médio ~ que,
en todo caso, aparecen divulgadas como níveis de referéncia aos que, supostamente, poderia chegar calquer cidadán emprendedor.
Estamos decepcionados porque a sociedade nacida da revolución bolchevique non pasou da chapuza burocráti~a, que se afundiu ao contacto coa realidade, sen ter chegado aos ideais solidários que pretendían os revolucionários . Pero non é convenien.te ilusionarse, como reacción, cos paraísos capitalistas , por moito reformismo que se
lles teña botado para compensar aos
seus excesos. No paraíso comunitário
-como no paraíso central dos Estados Unidos- non hai maneira de que
unha minoría importante, un de cada
seteno caso europeu, pase da metade
- da renda média per cápita.
Xa non quedan paraísos, evidentemente, pero determinados problemas
básicos permanecen, por moito que alguns traten de ocultalos aproveitando
o fracaso dun intento de resolvelos. •

VoLVER AO REGO

P

aseniño , coma un segredo,
pasou a notícia do baixón da
bolsa de Nova lorque d pasado dia .15, mália ter sido a quínta caída
máis grar}de do século (120 pontos no
índice Dow Janes). Un drama a unha
columna interior é moito menos drama
que se ocupa cinco en portada. Tarda- ron sete dias en reacionar e dez en
oferecer as primeiras análises.
Despois dos primeiros derrubes (1987,
1989) a economía norteamericana fotografiabase xogando· ao beisbol e todos recuperabamos a confianza. Agora non hai anúncio de crac, nen ;ecuperación posterior. Quizá colle ~o Si- .)
da, quiza veña pron1o a equipa médicg ' ~
habitual a talamos de heces
formlft<~.¡. '? •
de melena.
·
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