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Entrevistas a Sixto Seco, Martin
Khor, Vázquez Montalbán, Roberto
Robaina, Alain Badiou, José Saramago e Francisco Pillado.

Fraga aposta polo turismo para sair da e

· Xacobeo 93.
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~

Reportaxes: A Nasa Terra publi- ,
ca o número 500; as interioridades
do PP vigués; RIP polo concello da
Fonsagrada; Xosé Pasin, memórias
dun rebelde; Xurxo Lobato e a Costa
da Marte e o INEF galega.

Crónicas da Mariña, Arousa, Terra
Chá, Ourense, Allariz, Catalunya,
Euskadi , Astúrias e Andalucia.

Colaboracións de R~y ~ovoa,
Ceferino de Bias, Xosé Ramón Pausa, Francisco Rodríguez, Xerardo G.
Martin, Luis Pita, Xosé de Cara e Miguel Boa.

Turismo, festas e propaganda para unha convocatória que pretende contrarestar a crise

O Xacobeo 93 dá preferéncia aos

servizos sobre a conservación
histórica e cultural
• A. EIRÉ - G. LUCA DE TENA

A partida de maior importáncia dentro do Libro Branca do Xacobeo 93 é a de Turismo e Atención ao Peregrino que
deberá dotarse con case trece mil millóns, dos que 5.800 serán para albergues.
Turismo, manifestacións culturais, propaganda, telecomunicación e imaxe serán as actuacións principais da Xunta para o
Xacobeo 93, que consta de nove
programas. A recuperación dos
camiños históricos a Compostela
será so parte dunha operación
centrada sobre todo na propaganda e fomento turístico.
A razón principal deste programa
millonário non será a que figuraba no Libro Branca do governo
Albor, publicado en 1985 pala
COTOP, que miraba por recuperar con urxéncia o uso peatonal
exclusivo do conxunto da traza.
O que agora se procura é a institución dun centro coordenador,
capaz de pór en común as accións materiais e xurídicas para
a conservación do Camiño e a
difusión da cultura xerada no seu
redor. O obxectivo é implicar a
opinión de eruditos, das principais agrupacións de pelengrins e
de diversas agrupacións civís e
relixiosas interesadas no tema
nun Consel/o Xacobeo que será
o encargado de organizar as diferentes iniciativas.
Estes intereses relacionados coa
via xacobea intervirian na realización dun plan (aprobado polo
Parlamento odia 3 de Maio) que
ten nove programas: conservación, restauración, actividades e
manifestacións culturais e educativas, tele-comunicacións, turismo e atención ao pelengrin,
sanidade e protección civil, publicidade, cartelización e difusión
de actos do Xacobeo 93 e actuacións paralelas.

Atención ao Pelengrin
A partida singular prevista de
maior importáncia é a de Turismo e Atención ao Pelengrin,
que deberá dotarse con case
trece mil millóns de pesetas,
dos que máis de 5.800 serán
para unha rede de albergues,
2.225 para a criación de "instalacións e aloxamentos típicos",
1000 para a mellara da paisaxe
urbana e 600 para campañas
gastronómicas e folclóricas. O
capítulo contempla unha institución tirada da promoción turística española dos anos 60: o
"menu do pelengrin".
A esta partida hai que engadir
outras paralelas dacordo coa filosofia de promoción turística e
dinamización cultural do Xacobeo 93. É o caso dos 6.500 millóns que irian para exposicións
itinerantes, 100 para prémios,
1.300 para museus, teatro,
concertos e artes plásticas e
600 para a criación da chamada
moda xacobea. O plan de telecomunicacións, que servará sobre todo ao labor de orientación

turística desde video-terminais,
custará 1.650 millóns de pesetas. Ao plan de Publicidade
asígnanse 2.800 millóns e outras actuacións que contemplan
diferentes proxectos de actuación paralela relacionados ca
fomento do turismo suman máis
de seis mil millóns.

O capítulo
de turismo e
atención ao
pelengrin
contempla unha
institución tirada
da promoción
turística
espalñola dos
anos 60: o
"menudo
pelengrin".

A segunda partida máis importante é para conservación e recuperación, con 11.450 millóns
para o Camiño Franco; 2.825 para o Portugués; 3.215 para o do
Norde, 2.375 para o de Fisterra e
3.240 para a roita do Mar de
Arousa.

Ben histórico-cultural
lnstitucións e particulares interesados na defensa doCamiño
están a reclamar desde hai
anos a oficialización das vias.
No Camiño Francés seria segundo os fitos chantados polas
deputacións de Lugo e a Coruña, que coincide co recoñecido
por institucións e particulares.
Tamén requiren a declaración
de Camiño como ben históricocultural, incluido dentro do Património. Esta declaración afectaria ao sustrato físico do Camiño
(coa anchura que hoxe ten) como aos muros de contención
adxacentes, taludes, valados,
sebes, elementos de suxección,
fontes, sinais e cruceiros. lsto
implicaria a necesidade de
contar cun informe favorábel da
Consellaria afectada antes que
se modificasen anchos ou clases de cubrición do pavimento
ou que dificultase as continuas
agresión que sofren.
O entorno vexetal do Camiño é
outra das preocupacións sobranceiras dos que queren colaborar a conservar a memória da
via dos pelengrins. Unha pro-

Camino
de

Santiago

O camiflo, lmpraUcábel en moitos treitos, te~que se desviarás estradas.

VOZ NOTICIAS

Os basureiros do camiño e a falsa candidez de Borrell
"Teño que felicitalo por esa brillante iniciativa de eliminar os
basureiros do Camiño". Metido
no seu mono de algodón de corredor domingueiro, e con zapato deportivo branca, José Borren, secretário de Estado para a
Administración estreitaba cun
ancho sorriso a man do seu tocaio Guiña. O responsábel da
Consellaria de Ordenación do
Território escoitaba as palabras
de Borrell como quen recebe un
cubo de auga na cabeza. O
membro do gabinete de Felipe
González sabia por comentários
do seu acompañante Xerardo
Estévez que a limpeza e recuperación do camiño francés non
entraba desde habia anos nos
plans da COTOP. A falsa candidez do seu comentário evitaba a
vergoña de ter que denunciar o
abandono da via histórica e gañaba o compromiso forzado de
Guiña: N;so estamos, contestaba o de Lalín.

"Teño que
felicitalo por esa
brillante
iniciativa de
eliminar os
basureiros do
camiño", díxolle
Borrell a un
Guiña abraido.

Mario Carreña, no ano 1984, a
sua dirección de servícios técnicos publicara un traballo sobre a
Revitalización do Camiño no
que estudaba os camiños históricos a Compostela e sentaba
as bases para recuperalos. Máis
a procura de votos non estaba
no desbrozado da vella rota dos
romeiros senón no asfaltado de
pistas rurais que en moitos casos interfiren e borran o camiño
da peregrinación.
Grande número de basureiros
acompaña ao Camiño, como por

exemplo nas inmediacións de
Labacolla, a poucos quilómetros
de Arca, nunha espléndida carballeira; en Leboreiro, mesmo
ao pé da Ponte Romana ou en
lugares senlleiros cu especialmente fermosos como nos quilómetros 117 e 103.
No plan do Xacobeo 93 están
previstas unhas partidas para
recuperación pero non se tala
en parte nengunha dos meios
para evitar que volvan a consolidarse basureiros nos lugares
apartados que hoxe utilizan as

lnstitucións
e particulares
interesados na
defensa do
camiño están a
reclamar desde
hai anos a
oficial ización
das vias.

As propostas do Libro Branca do
governo Albor, despois de identificar o camiño histórico e o seu
entorno monumental, nen sequer chegaron a abordarse. As
ideas básicas do traballo son
que o Camiño de Santiago debe
ser considerado como peza única de estudo, con delimitación
por parroquias e dirección tecnica desde Galiza. O interese prioritário estaba na recuperación do
uso peatonal exclusivo no con•
xunto da traza o camiño.

EFEMÉRIDE SIMBÓLICA E
CAMIÑO EXTRAVIADO

Pero a Xunta non estaba niso.
Senda conselleiro da COTOP

posta insistente e nunca escoitada foi a proibición de talar árbores en tres metros desde as
beiras, asi como a elaboración
para restablecer a orla de árbores, como se ten feito por exemplo na Rioxa. A proliferación de
eucaliptos e montes deturpados
polo lume no trazado galega
empobrece paisaxes fermosísimas. As boas intencións do Xacobeo 93 terán que ser neste
caso incongruentes coa política
de reforestación da Consellaria

povoacións á beira do camiño.

Os vertedeiros son un problema en moitos pontos do camiño galego.

A NOSA TERRA

de Agricultura, que favorece
abertamente as espécies de
crecemento rápido e non as
frondosas.

cheira de 1O metros, incómoda e
perigosa para viandantes e impracticábel para pasar dacabalo
cu en bicicleta.

O treito máis degradado desde
Roncesvalles é o das inmediacións de Compostela, segundo
denúncian moitas opinións. Desde Arca é preciso o desescombre e a eliminación de basureiros, pero tamén a reforestación
das beiras do Camiño.

A praga do lixo

Dentro das asignacións do Xacobeo 93 terá de haber unha partida para recuperar os tramos de
camiño hoxe entupidos por silvas, toxeiras ou lixo. Resultan
impracticábeis alguns tramos,
como en Ligonde, no tramo galega (aproximadamente no quilómetro 73,5 (segundo a sinalización das deputacións) ou no quilómetro 116,5. Entre os quilómetros 39 e 40 unha estrada de recente trazado deixou unha trin-

Históricamente os Camiños de Santiago por terra e por mar
foron artérias culturais e comerciais que metabolizaron o
vivir dos galegas. O Xacobeo 93 debería ser utilizado para
unha recuperación e un relanzamento global do existir de
Galiza. Tal e como o governo da Xunta o presenta, o
Xacobeo 93será o grande escaparate e plataforma de
propaganda dainstitución civil e da eclesiástica de Galiza.
Aparece certamente como proxecto turístico e de
peregrinaxe e del trascende a preocupación de que
oportunidade non se malogre. Mais todo este plan
institucional está envolto na nebulosa dunha política
dependente do Governo Central, na que o Autonómico se
presta a un papel subsidiário.
A política eclesiástica que pretende Roma, que quer ver
confirmada no Sínodo europeo en curso e que segue o
arcebispado compostelán, busca unha presenza de poder;
empéñase nunha evanxelización recuperadora da presenza
e da influenza eclesiástica en todos os sectores. Entre a
Xunta e o Arcebispado hai puxadas: aquela traballa pala
promoción do turismo e a incitación dos investimentos
privados arredor do Camiño; este pala peregrinación e o
protagonismo institucional;,os dous queren resultados de
apoio aes seus intereses. E unha puxa marxinal, mais
ubícua, frecuentemente relativizada por apartas entre os
dirixentes.Se o Xacobeo 93 queda reducido a isto, case que
non vale a pena. Galiza precisa desa data inspiradora para
recobrar o seu pulo, reindustrializar sobre novas bases que
superen o engano intermitente das indústrias de enclave,
sen forza transformadora, e podan aportar beneficios
engadidos e réditos sociais. Todos os axentes, públicos e
privados, están reclamados neste tempo de necesidade a
dar proba de criatividade, de realismo e de
imaxinación.Arredor desta efeméride simbólica que busca
situar a Galiza en disposición similar a Catalunya e
Andalucia coas suas convocatórias, os problemas seculares
do país claman por solución e non poden esperar nen dia
máis; os problemas novas requiren solucións axeitadas ao
tempo en que vivimos. A coxuntura adversa dunha próxima
negociación coa CE esixe medidas drásticas. A
normalización cultural, ca seu correlato lingüístico, é a
condición para a existéncia dunha nación con dignidade e
solidariedade internacional. Necesitamos solucións globais,
algunhas de consenso, outras de negociación, mesmo
algunha de imposición porque así o requeren os tempos.

Os basureiros son unha das pragas do Camiño, segundo a pratica de deitar o lixo á beira de vias
secundárias. A organización do
Xacobeo 93 anuncia un importante investimento para conservación pero non indica a que partida
corresponderá evitar que os hábitos diários das poboacións contiguas ao Camiño renoven aparición destes montes de lixo. Resulta rechamante a suciedade de
certos lugares senlleiros como
nos quilómetros 103 cu 117 cu
nas imediacións de Labacolla.
Pero non é só a limpeza. A recuperación das fontes asociadas
ao Camiño é algo que se reclama desde hai anos. O funciona-

O Camiño representa a idea do intercámbio cultural entre os
pavos de Europa sen detrimento das identidades pero o
tratamento que prefire a Xunta é o mesmo que preconiza o
Governo Central: a uniformidade baixo a hexemonia dos
. : m.áis prósperos. Este ideoloxemafiltra ao deseño do
Xacobeo 93 que se anúncia .subsidiário no tratamento da
cultura e reduce a ricaz tradición inter-étnica do Camiño a
,.; ·un comqi.nado de opcións turísticas conforte preséncia dos
: · n.egócios privados.
1
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Unha proposta insistente e nunca atendida, foi a de impedir a tala de árbores en tres metros desde as beiras do Camiño. A. IGLESIAS

.

\"'Pero ainda a un proxecto desta caste compriríalle un equipo
de governo con intencións claras e estratéxias acordes. Se
a Xunta actual e o partido no que se apoia non dan
articulado saidas para os problemas que o país ten, non
~erá porque a sua equipa careza de capacidades senón
· -"porque o seu lugar na sociedade está de par duns intereses
determinados, e non coa maioria.
Eis o resumo do que Fraga pode concebir sobre unha
convocatória que a todos galvaniza nun tempo de crise:
propaganda, escaparate.,, movemento de parafuso sen fin,
reparto de favores e menu do pelengrin. •
AROSA TBB1lA

(en zonas de conexión non especificad as entre o Camiño e as
estradas). Estes últimos contarán con restaurante, tendas e
servizos.

O treito máis

degradado
desde
Roncesvalles é
nas imediacións
de Compostela,
segundo
denúncian
moitas opinións.
Desde Arca é
preciso a
limpeza e
eliminación de
basureiros.

Na declaración de propósitos
aprobada polo Parlamento non
se explica a importáncia que se
reserva á iniciativa privada. Os
Pontos de Información, por
exemplo, situaránse en hoteis,
albergues e gasolineras e contarán con información e reservas de hoteis. Para acceder a
estes servizos proponse a utilización dunha tarxeta magnética
que inclua os dados do pelengrin.

ºº

O treito Compostela-Fisterra que
durante séculas completaba a
viaxe, está impracticábel en moitas etapas. Desde Brañas de
Fonte Romeu a Fisterra, as silvas non perrniten o paso. De Negreira a Fisterra a via apártase
en moitos sítios do trazado histórico e toma a estrada. As asociacións francesas do Camiño colocaron os únicos sinais que guían
a pelengrin.

mento de moitas delas é case
imposíbel hoxe, pero seria realizábel a restauración dos elementos que a constituian, asi como a rotulación. Cambiar os cerramentos de arámio de espiño
(hoxe proibidos), por outros menos agresivos é outra reclamación pendente. Dentro do plan
de acción do Xacobeo 93 inclúese a restauración de 22 albergues no treito galego. Na actua1i dad e necesitan obras os de
Triacastela, O Cebreiro, Sarria,
Portomarín, Palas de Rei, Melide
Arzua, Arca, Labacolla e Santiago. O estado dos refuxos existentes é pésimo e ruins as suas
prestacións. En Labacolla, ao pé
de Santiago, os pelengrins adoitan durmir no adro da capela de
San Roque.

Outro tanto sucede no Camiño
portugués. Perto de Ponte Sampaio, un veciño aseguraba aos
viandantes a finais de Novembro
que eran eles os únicos pelengrins que cruzaban desde había
catro anos.
•

CompostelaFisterra que
durante séculas
completaba a
viaxe, está
impraticábel en
moitas etapas.

O plan considera dous níveis de
áreas de descanso: os Pontos
de Atención (cada 1O quilómetros) e os Centros de Atención
PEPE CARREIRO

A ELECTRICIDADE DO CAMIÑO DE SANTIAGO
XOSÉ M. REY NOVOA

O abeiro dunha vella tradición que para os católicos é
case dogma de fe, hai máis de un século que reís, papas, ministros, homes e mulleres de toda condición, xoves, anciáns, pobres e ricos, seguen o curso dos camiños que conducen a Compostela guiados polo influxo
dun sepulcro, polo reclamo dunha viaxe: a do Apóstolo
Santiago.
De todos os camiños, os denominados do Norte, o Portugués, o da Vía da Prata e o Francés, é este último, coñecido tamén por "Rota Xacobea" ou "Camiño de Santiago",
o máis emblemático. Parte desde Francia, onde confluían
antano os peregrinos desde o resto de Europa, e foi calificado con certa xenerosidade como "a primeira autoestrada europea da historia". Desde o século IX-época na
que o Bispo Teodomiro de lria Flavia deu forza ó descubrimento dos restos de Santiago o Maior, universalizando
o que ata entón tora un culto local- converteuse en longa senda "pateada" por correntes case ininterrompidas
de peregrinos, que perdura ata os nosos días.
Contan a historia, as lendas, e ata as tradicións oral e
escrita, que pola "Rota Xacobea", a través dunha longa
e ás veces perigosa peregrinaxe, se difundiron ideas e
fraternizaron os homes, ademais de vertebrar ós pobos
de ambas marxes do vello camiño na raíz común de Europa. O cristianismo afianzouse e as riadas humanas foron constituíndo un fío conductor no que tomou corpo a
identidade europea.
O R mánico, nos seus inicios, coa exaltación do home e
o paso a novas formas estéticas -que eran tamén unha
especie de canto á nova era que se presumía tralo mítico ano 1000- espallouse ó amparo da que había de ser
unha arteria vital de comunicación desde o Finisterrae co
resto de Europa. Non pode ignorarse, pois, a repercusión
para Galicia do "Camiño Francas", cara á Compostela soñada, meta dos que asumían a viaxe ;a ''fin do mundo"
non só para exculpar pecados senón tamén movidos polo

afán universal do home en descubrir novos mundos.
Lamentablemente, o paso do tempo e a falta de oportunidades na nosa terra levou a millóns de galegas a facer o
"Camiño de Santiago" en dirección inversa. Son moitos
os que saíron, a maioría en viaxe sen retomo, camiño da
emig.ración e o ailllamento neutras soaiedades. Pero esa
é outra historia.
1

Lamentablemente a falta de
oportunidades na nosa terra
levou a millóns de galegos a
facer o "Camiño de Santiago"
en dirección inversa.

Transcorreu máis de un milenio e de novo Galicia prepárase para recibir a millóns de peregrinos -sete segundo as cifras oficiais, cinco segundo fontes máis prudentes, en todo caso varios millóns- con motivo do xa
próximo Ano Santo Compostelán de 1993. É unha excelente ocasión de crear infraestructuras sólidas para que
os millóns de viaxeiros non só redescubran o Camiño,
senón a nasa terra e as súas posibilidades. O s que nos
visiten poden propagar virtudes, pero tamén defectos.
Poden levar a mensaxe dun pbo moderno e organizado,
ou terceiromundista e pouco serio. Poden voltar o esquecernos para sempre.
Nestes días, as primeiras xornadas das "Novas Rotas
Xacobeas" reuniron en Compostela a máis de un cento
de expertos en turismo e comunicación, convocados po-

lo conselleiro Vázquez Portomeñe. O pulo económico,
social e cultural que suporá para Galicia e o Norte de
España, segundo os organizadores, a revitalización do
"Camiño de Santiago" foi un dato no que coincidiron tanto responsables do Goberno galega como doutras institucións.
Se é certo -e non hai por que dubidalcr- que poucas
veces na historia un Ano Santo ten despertado tanto interese en Europa, tal como chegou a afirmar o representante dun alto organismo comunitario, atopámonos ante
un rego de importancia que debe ser asumido por todos
os galegas. A sociedade civil, tanto como as institucións
encargadas de canalizar as accións previas, debe actuar
en consecuencia. Tras Barcelona cos Xogos Olímpicos, e
Sevi.lla coa súa Feira Universal, Compostela e Galicia poderí an tomar o relevo de grandes acontecementos de
masas. A cuestión é: ¿estamos preparados?
Dicía hai pouco un xove peregrino belga que arribou a
Compostela tras duras xornadas encol dunha bicicleta,
que o "Camiño de Santiago ten electricidade" e axuda a
superar todas as dificultades. Algo debe ter cando canalizou durante séculas multitude de peregrinacións á nosa
terra. Nesta hora de Galicia, unha reflexión final que pode
axudarnos a meditar sobre o que nos espera.
¿Cantos galegas ternos feito o Camiño de Santiago, sequera na nosa terra, non só para predicar ca exemplo senón para melloralo coas nosas aportacións?. ¿Cantos estamos pensando xa en como explotar ós que han de vir, e
non en como conseguir que volten?
Queda un ano para percorrer un longo camiño, o das infraestructura~ necsarias, tanto polítipas como empresariais e
culturais. E un reto importante. E, sen dúbida, unha dura
proba. ¿Será, outra vez, unha oportunidade perdida?
•
XOSÉ

M. REY NOVOA é director de El Correo Gallego

AROSA TDllA
Nº500-5DEDECEMBRODE1991

5

¡---~~~~~~~~~~~~.~---=--

-

É O MOMENTO DE DEIXAR
VOAR A FANTASÍA.
ÉoNADAL.
E EN EL CORTE INGLÉS
TODO ESTA PREPARADO PARA
FACER UN AGASALLO DE MODA,
ELEGANTE E EXCLUSIVO.

AFANTASÍA Do NADAL·

DESDE UNHA PRENDA DE PONTO
OU UN CONXUNTO DE LENCERÍA

'

ATÉ UN ABRIGO, POR QUÉ NON?
DE PEL.
TRATASE DE ATINAR
PLENAMENTE. DE ANTICIPARSE
AOS SEUS DESEXOS, E DECIR CUN
AGASALLO TODO O QUE NON SE
PODE DECIR CON PALABRAS .

•

r-------------------------------------------------,

Vázquez Portomeñe
1

Xacobeo 93 é unha acción continuada no tempo'

Para o Conselleiro de Relacións , -, . -.....--::;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;;;:--=:;:--~~lli"1f~"
lnstitucionais e Portavoz do Gove rno, Vítor Manuel Vázquez
Portomeñe, que ten ao seu cargo todo o relacionado ca Xacobeo 93, este proxecto pesto en
marcha pala Xunta "ao mes de
aceder nós ao Governo",ten como obxectivo "a dinamización
cultural e económica da Galiza".

Para levar adiante o
proxecto a Xunta
vai investir en 1992
"entre oito e nove
mil millóns de pesetas", sen computar
· os aportes do Estado ao "Real Patro.. nato". O Conselleiro
Portomeñe pensa
que a aportación
1 máis importante do
.) Estado será a "reiteradamente proetida Lei de lsenc · óns e Bonificaións Fiscais. Se
iso se produce, sen
discriminación a
respeito de Barcelona ou Sevilla, signifi caria un revulsivo
. .de moita eficácia".

Segundo Vázquez Portomeñe
"a existéncia material do Camiño ven significar un gran potencial turístico e, polo tanto, as
posibilidades de dinamización
económica. Hai que pensar no
sector servizos como saída da
crise actual que padecemos. O
estarzo que estamos a facer
pretende ter unha derivación cara o tratamento turístico", afirma.
O principal proxecto do Xacobeo
93 será a "criación dun espazo
cultural arredor de Compostela,
no que terán cabida todas as
manifestacións artísticas", ainda
que, segundo o Conselleiro Portomeñe, "non será nada centralista pois haberá exposicións itinerantes, ciclos de conferéncias ... , concordando cos distintos
concellos da Galiza".
A Xunta pretende atraer no ano
1993 a 7 millóns de turistas, polo
que proxecta criar "unha infraestrutura a tal afeito". Portomeñe
considera que o turismo dinamizará outros sectores da nosa
economía como a artesania e o
deseño, asi como todo tipo de

non existe nengunha dicotomia entre
ambas, e que as
diatribas ca Director
Xeral de Turismo foron "un mal entendido".

consumos e actividades".

Os investimentos. : ·
Un dos proxectos turísticos aos
que máis atención lle vai apresentar p Xacobeo 93 é o do turismo rural "coa reabilitación
masiva de aldeas semiabandonadas".
Portomeñe "opta pala masiva visita á Galiza e tamén polo turismo de calidade", afirmando que

Frente aos Xogos Olímpicos e a
Expo, Portomeñe, afirma que
"eses foron dous feítos circunstanciais, totalmente fugaces, que
duran uns meses nada máis,
mentres que o Camiño de Santiago vai seguir tendo vixé,ncia,
virtualidade dinamizadora. E unha acción continuada no tempo.
No se pode pensar que, acabado o ano 93, isto desaparece. O
93 será só o comezo".
•

Os obxectlvos de promoción cultural do Xacobeo 93 dividen á Xunta e á lgrexa.

. ,. .

A rica via ·francíxena
O Camiño Franco, Francés ou
Via Francíxena foi durante séculas a via máis frecuentada
desde Europa a Santiago. O feito de estar protexido fixo del un
eixo de relación económica de
enorme importáncia. As variacións que experimentou durante
o tempo das peregrinacións foron mínimas. O Códice Calixtino, do século XII, refire as etapas de Vilafranca-Triacastela,
Tri castel a-Palas
de Rei e Palas de
Rei-Santiago .
Nompart de Caumont menciona A
Faba, Triacastela,
Sarria, Portomarin, Palas de Rei,
Melide, Duascasas, Santiago ,
San Román, Marañas, Fisterra ,
Noia, Padrón e
Santiago.
Coinciden con

eles e Arnold von Harft (1496)
e Doménico Laffi (1666). Na
guia publicada por este último,
clérigo de Bolonia , no ano
1681, descrébese o val de Samos como "una pianura bella e
frutífera da ogni serte de frutti,
dove sonno molte case, horti e
giardini". A guia de Laffi é parca con todo o camiño pero non
aforra admiracións cando entra
na Galiza. "Questa é una terra
escrebe de Sarria- molto bella
e rica , con belli
casamenti". A
Portomarin chega "per mezzo
dun gran fiume
(rio) abbondante
di pesci e in particol a re de anguille e di bonísima trut1a ( ... ) a
dietro de questo
fiume sano grande vigne e molti
orti".
•

As variacións
do
camiño francés
durante o
tempo das
peregrinacións
foron mínimas.
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A partir de Decembro

ANOSA 'l'EBBA
contará con máis seccións
sustentadas na participación dos
leitores.

CARTAS,
OPINIÓNS,
CRÍTICAS,
INFORMACIÓNS

A prol i'feración de meios de
comunicadó11 non foicilitou até
agora a1participación directa dos
cidadáns na información,
desprazada todo o máis, a un
secundário capítulo de cartas ao
director. A partir de Decembro
A Nosa Terra contará con duas
páxinas para receber opinións,
gabanzas, críticas, informacións
(texto, fotos ou debuxos), sobre
todo o que nos rodea como
persoas, como cidadáns, como
consumido res.

Para os envios, dirixirse a:

A ITOSA TEBBA
Apartado 1.371, 36200 Vigo
ou através do Fax

(986) 22 31 01.

1

1
1

1
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REPORTAXE GRÁFICO: ANXO IGLESIAS

O periódico semanal, ún·ico que se edita en galego,
cumpre tamén o seu catorce aniversário e .inaugura local próprio

O número 500 de A Nosa Terra

coincide cunha etapa de ampliación
•MANUEL VEIGA

A carón da saida
do seu número
500, A Nasa Terra
estrea local, un
espácio de 570
metros cadrados
que parece enorme
comparado coas
estreiteces dos
anteriores. A
empresa canta
actualmente cun
cadro de persoal de
13 persoas con
dedicación
exclusiva e con
máis de 70
colaboradores.

Média dúcia lembran ainda a
etapa de Doutor Cadaval, cando
o periódico se facia nunha rústica IBM de composición e era
preciso levar o paquete ao aeroporto para imprimir en Bilbao .
Aquel local tiña 60 metros cadrados e a situación económica poderia compararsé coa que hoxe
vive Cuba. Arguns, como o direc-

ter, Alfonso Eiré, ou os encarregados de diseño gráfico, Xoselo
Taboada ou Carlos Soaxe, lembran ainda máis l.onxe: a etapa
de Santiago. A andaina de A Nosa Terra iniciárase precisamente
neste cidade, hai, ag¡ora 14 anos.
En Decembro de, 1977 saira o
númer9 O, sendo Margarita Ledo
a directora do proixecto.

Un dos primeiros fax
"Nos últimos cinco anos apostamos polo investimento tecnolóxico. Hoxe é unha anécdota, pero
fumos dos primeiros en poñer tele-fax, cando non o tiñan ainda
as axéncias de publicidade, nen
a maioria dos médios", sinala
Xosé Fernández Puga, Canse-

A filosofía da

redacción é a
do traballo en
equipa e a libre
discusión. Aqui
non hai nada
que non se
poida discutir

lleiro Delegado de Promocións
Culturais, a empresa editora do
semanário.
"A millora tecnolóxica que nestes
anos viveu toda a prensa, no naso caso permitiunos ser o que
somos, comenta, gañar en produtividade sen aumentar en gran
medida o persoal. lsto que é básico en calquer empresa, resulta
ainda máis decisivo nunha pequena, con moitos riscos. Desde
1986 viñemos informatizando
progresivamente a redación, produción e administración".

A equipa por riba de todo
A média de idade dos traballadores é de 32 anos. Mancho Brea
é o responsabel de fotomecánica. Entrou a formar parte de A
Nosa Terra en Abril de 1988,
cando contaba só 22 anos. "liña
várias opcións, pero esta era a
que me proporcionaba máis liberdade persoal. Ademais os
compañeiros non son os dunha
empresa típica". A respeito do
traballo comenta que "as veces
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existe un desorde aparente, pero
logo ves que hai unha forma de
traballar. Ao non ter os clásicos
xefes, as persoalidades poden
chocar, ainda que nunca pasa a
maiores".
Gustavo Luca de Tena, xornalista de 49 anos, é a persoa de
máis experiéncia na redación.
Formou parte do plantel de La
Voz de Galicia, El Pueblo Gallego, ABC e Radio Madrid, entre
outros médios, e dirixiu a Hoja
del lunes de Vigo. A filosofía da
redacción é a do traballo en
·. equipo e a libre discusión. Nunca
a imposición, sinala, aqui non hai
nada que non se poida discutir".

Cuidar aos leitores

Alfonso Eiré, de 35 anos, ·formou
parte da equipa" de A Nasa Terra
que iniciou o proxecto en 1977. ·
Destacou, nun princípio, como
reporteiro. Tivo responsabilidade

importante na ·continuidade do
periódico, especialmente nos seus
anos máis difíceis, entre 1981 e
1982. Desde hai nove anos
é o director.

Alfonso Eiré,
director de A Nosa Yerra
"Fumos tachados de radicais pero o que ·fixemos
foi adiantarnos vários anos ao que ia vir"
• MANUEL VEIGA

Ademais da celebración, ten
algun significado a inauguración dun novo local e a saida
do número 500?
A publicación do número 500
significa madurez. Non somos
partidários de actos, nen de
edicións auto-reconfortantes e
sen sustáncia. Aproveitamos
este simbolismo para indicar a
entrada nunha nova etapa.

En que consiste esa nova
etapa?
Até agora A Nosa Terra foi unha
publicación condicionada en
parte palas .urxéncias e as prioridades. A primeira urxéncia foi
a de · sobrevivir, cando moitos
· proxectos quedaban atrás. As
prioridades foron as de cobrir,
no contido, o esencial, que outros médios non trataban. Agora
estamos no momento de, sen
renunciar a nada, ampliar a cobertura informativa, con máis
médios, máis páxinas e colaboradores. lsto enmarcase no proxecto de asumir a periodicidade
diária. Loxicamente a iso non
irnos chegar de golpe, senón
por etapas. Unha vez asentados, agora poderiase dicer que
estamos na transición cara ese
obxetivo.

A Nosa Terra non foi até agora un médio demasiado alporizado? As veces lendoo parece que todo o país está mal..
Os médios de comunicación hoxe están case uniformizados.
Estabano absolutamente durante o franquismo. Logo, a transición, e o 23-F que lle puxo fin,
trouxo canda ela outra figura,
que foi o consenso. Deuse unha situación politicamente opinábel, pero.que, desde logo, na

información, significou unha red u ció n do pluralismo. Nese
marco estreitado e redundante,
nós cumprimos a función de dar
voz a mareas de problemas e a
sectores que por esa situación
política non tiñan acceso a outras canles. E olla! Que non estamos a falar de cuestións marxinais, senón de problemas e
sectores moi reais e moi patentes. Por exemplo, hai catorce
anos denunciamos o perigo de
Elnosa para Pontevedra e tivemos que agardar até agora para que un Conselleiro dese a
orde de pechala cautelarmente.
Nós difundimos as protestas
dos veciños de Baldaio, ainda
que custase outra espera de
catorce anos para que os tribunais lle desen a razón. Máis recentemente, no 84 e 85, dixemos que o peche de Astano era
derivado de directrices comunitárias, cando hoxe é algo que
recoñece todo o mundo. Fumos
tachados de ideoloxistas por
empregar o termo "desmantelamento industrial", no canto de

Hai 14 anos
denunciamos o
perigo de
Elnosa para
Pontevedra e .
tivemos que .
agardar ate
agora para que
un conselleiro
dése a arde de
pechala

O crecemento de A Nosa Terra
obsérvase polo volume de facturación que se multiplicou por catre nos últimos cinco anos . "As
nosas publicacións son rendábeis, os especiais agótanse e o
semanário aumentou as suas
vendas a un ritmo do 12% anual,
sinala Xosé F. Puga. Tiramos 1O
mil exemplares e ternos máis de
3 mil suscriptores , o que representa, proporcionalmente, unha
difusión similar á de moitas das
máis coñecidas revistas do Estado. A publicidade tamén se incrementou, a un ritmo superior
ao 20% anual. Un bon exemplo
de éxito é o volume da História
de Galicia que vimos de
editar:esgotouse a sua tirada de
cinco mil exemplares en tres meses. Vender esas cantidades,
controladas por OJO, en extras
dedicados a Luis Seoane ou a
temas como Posmodernidade e
poder creo que son inabituais en
Galiza e no resto do Estado".

"reconversión", e o tempo deunos a razón. Tamén fumos os
primeiros en falar de feminismo,
de ecoloxia, de antimilitarismo,
cuestións que agora resultan
máis normais nos demais médios. Por todo isa pagamos a
cuota de ser alcumados de periódico "radical".
Ora ben, recoñecemos que da
lectura de A Nosa Terra podiase
recoller unha impresión negativista. Voltamos á cuestión da urxéncia. Un xornalista non escolle
o momento para escreber. Agora estamos nunha fase na que o
momento, a experiéncia e os
médios, poden permitir facer un
xornalismo máis repousado, no
cal se dea máis conta, non só
das críticas, senón tamén das
alternativas. Sen xerar confianza
non hai futuro para o país.

Non cree que a prensa comeza a estar superada polos médios audiovisuais?
Certa prensa .si. Por exemplo, un
estudo recente de Elisabeth Noelle-Noenmann sobre a prensa europea di que, na última década,
os xornais que· trataron de alixeirar a información, co obxetivo de
distraer, tratando de asemellarse
á televisión e á rádio, perderon
lectores. Trataron de xogar no
mesmo terreo que os audiovisuais e resulta que a case ninguén lle interesa un periódico que
repite as notícias do último notieieiro da noite e que ademais está obsesionado pola linguaxe
simple, os textos breves, os gráficos de ordenador e as fotos de
recheo. En cámbio os mesmos
estudos certifican mellores perspectivas para os médios denominados de calidade, complementários, pero non cópia, dos audiovisuais. Eses médios están a au(segue na páxina 10)
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A nasa difusión,
proporcional,
é similar á de
moitas das máis
coñecidas
revistas do
Estado

Para Xan Carballa, redactor e
coordinador de numerosos especiais, "non se trata dun mérito
tanto próprio, como de contar
cun público. Pódese dicer, sinala, que ternos catro mil compradores fixos de calquer cousa que
editemos. A razón coido que está en que sempre nos esforzamos por non defraudar e non enganar ao lector con produtos resesos ou faltos de calidade".
"Un apartado fundamental é o de
investimentos , sinala Puga. A
tecnoloxia é custosa, e iso só se
pode sufragar cunha sección de
artes gráficas. O Obradoiro de A
Nosa Terra realizou nos dous últimos anos máis de 200 li bros
para distintas editoriais".

Todo o que hai
está á vista
"A Nosa Terra é un periódico declarabel'', define Gustavo Luca,
"todo o relativo ao periód ico se
pode recoñece r e defender (ou
rebatir)". ''Todo o que hai está á
vista, sinala , empezando pala

Blanca Costas

0s suscriptore~ . .~ -_.: .. ·. . .
son os nosos incondicionais"

11

"Os suscriptores son os incondicionais de A Nosa Terra", sinala
Blanca Costa?, responsabel
desta área no semanário. "O
suscriptor considérase e considerámolo, sinala, non só lector,
senón tamén parte do colectivo".

men para consultas que nada
teñen que ver co próprio periódico. Unha muller chamou hai
pouco, por exemplo, para dicer
que fora invitada a un programa
de televisión e queria comentar
con nós o que ia dicer''.

"Os tres mil suscriptores cos
que conta A Nosa Terra, afirma
Costas, foron durante catorce
anos un dos principais elementos de estabilidade do periódico, tanto pola sua aportación
económica, como polo que significaban de implantación e de
receptividade do semanário nun
público amplo, especialmente
nos tempos máis difíceis".

A relación é especialmente forte cos emigrantes. "Hai que ter
en conta que a maioria das veces somos o único contacto informativo que teñen con Galiza. Hai casos, como nun de
Suiza, onde o periódico é leido
en alto e sérvelles para praticar
o galego".

"O suscriptor non é un lector
eventual, senón que adoita a
seguir as informacións desde
máis perta, chama moitas veces para felicitarnos ou para criticarnos algunha cousa. A mellor proba de identificación é a
que proporciona o feíto, indica
Blanca Costas, de que nos cha-

Blanca Costas gaba a paciéncia de moitos suscriptores, "especialmente polas tardanzas
de Correos, causadas polas
próprias eivas do servício,
acrecentadas en datas clave,
como o Nadal. E iso mália a
que haxa moitos empregados
que nós axudan e que son auténticos colaboradores de A
Nosa Terra".
•
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! O periódico

!
1

1

-

debe mostrar
o que a
televisión
e a rádio non poden
oferecer:
investigación,
opinión,
participación
do lector...

língua, un debate que aquí está
obviado. Moitos profisionais están preocupados polo galego e
non sé teñen que viver nunha
esquizofrénia diária, senón que
pura e simplemente non teñen
horizontes nos seus médios".

(ven da páxina 8)

-mentar pouco a pouco os seus
lectores a costa dos outros xornais. O periódico debe mostrar
o que a televisión e a rádio, palas suas próprias características
técnicas, teñen dificultades para
aterecer: investigación, opinión,
editoriais, participación da audiéncia. Nos xornais ternos
máis tempo para contrastar e
contextualizar a notícia.

Con todo, hai xa unha proliferación de cabeceiras de prensa. Só na província de Pontevedra hai radicados cinco
diários.

Anxo lglésias, redactor gráfico,
comenzou a colaborar en prensa
através de A Nasa Terra. Hoxe
ten realizado várias exposicións
e recebido un prémio polas suas
fotografias. "Despois empecei a
colaborar con outros xornais, sinala, especialmente con El Correo Gallego, pero nunca perdin
o contacto con A Nosa
Terra, porque aquí sempre me encontrei cómodo".

t-1ai gryp~s económico$ que necesitan
un diá-rio·~ con·secuerite-:. ~on 'este país-"
Non é un diario un·tta 8\fentura,vistas outras experiéncia~?
A batalla
Cando renaceu A Nosa Terra como
económica que
semanário foi porque existía unha
debe dar Galiza é
demanda social. Estabamos na
transición. Daquela naceron El
tamén unha
País, Egin e Avui. Agora estamos
neutra etapa, de cámbios a todos
batalla
os níveis. Non sé aqueles sectores, senón outros novos, demandan
informativa
esa cobertura. Hai mesmo grupos
11
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Esa é unha razón maior para
oferecer médios que selecionen
e elaboren as notícias, quepresenten un critério ao leitor, independentemente de que este
o poida compartir ou non. Os
lectores están cada vez menos
para buscar nas mareas de información, e a través de 40 suplementos, os datos que realmente importan.

Como se elabora ese critério?
O xornalista debe recuperar o
seu papel de descubrir notícias,
o que na xíria profesional se
chama levantar. Se o 75% da
información ven xa feíta desde
os gabinetes de prensa, o xornalista acaba tendo a única función de trasladar as follas do
fax ao ordenador. Hai que facer
máis plurais as fontes e selecionar o que interesa.

A Nosa Terra posue unha
marca ideolóxica moi clara.
Existe autonomia da redación?
·

1

O xornalista non vive aillado. O
bon periódico, no que nengun
sector social se ve representado, desaparece. Nós, efectivamente, vemos as cousas desde
Galiza, desde a sua cultura e
língua e desde os seus intereses nacionais. Nós non necesitamos, para informar de algo, o
referendo de Madrid. O que tacemos pode ser considerado
como un posicionamento político, pero é a forma de actuar en
calquer pais normal. Aquí os
médios non se atreven a editorializar sobre as causas da redución dos caladeiros ou en defensa clara da produción de leite e carne. E non se atreven
porque continua operando neles o ideoloxismo da España
una, o peso doutrinal vertido
durante coarenta anos, por riba
da evidéncia que os rodea.

1

f Esa visión está en consonán-

cia coa dos partidos naciona: listas?
1

1

empresariais, pequenos e medianos, que necesitan o baluarte dun
periódico nacional. A batalla económica que debe dar Galiza é tamén
unha batalla informativa.

Cal é a viabilidade do proxecto?
Ternos unha idea clara, unha equipa humana coesionada e unha estrutura económica. O que estamos
tratando é de ampliar un e outro
factor, aumentando a redación e os
colaboradores e abrindo unha nova
campaña de accionistas dirixida a
sectores moi amplos, co factor común da defensa dos intereses galegas. Esa é a base inicial. Ternos
claro que debemos basearnos nos
próprios recursos de capital e de
lectores.

E a publicidade?

É obvio que contamos con ela. Pero non pode constituir, polo menos
no início, a premisa fundamental
dun proxecto que quere ser independente. Cando o médio se convirte realmente en referéncia para

Estará. Tamén está en consonáncia co sentido común. En todo caso, o noso funcionamento
interno é democrático. As nosas
valoracións son o froito do diálogo, dunha posta en comun de
todos os que traballamos aquí,
coas referéncias de quen consideramos conveniente en cada
momento, seña o Sindicato Labrego ou seña a Confederación
de Empresários do Barbanza, e
iso é o que se plasma no semanário. Para iso contamos cun
estatuto de redación que garan-

os lectores e cando acaba senda
tamén un imprescindibel soporte
publicitário. O que si eremos é que
hai empresas galegas que deben
convencerse, ainda que lles resulte
chocante, de que nós somos dos
poucos que na actualidade damos
cobertura aos seus intereses. Poderiamos talar da conserva, dos
lácteos, etc.

Como será ese diário e cando
sairá?
Deberá ser un xornal de calidade,
pero non de elite. Oferecerá un gran
espácio de participación aos lectores, combinado cun traballo de redación que selecione e elabore as notícias. En consecuéncia non será un
médio de moitas páxinas, nen competirá con outros en cobertura local.
O horizonte de saida é de cinco
anos, ainda que a resposta social
poderia modificar as previsións. •

te a completa autonomía da redación. Non entendo como se
poden escreber editoriais coa
máis ardente defensa da democrácia, cando o funcionamento
das redacións é dirixista e é o
editor o 'que determina os contidos. Non quera dicer con iso
que exista un intervencionismo
constante en cada información,
porque para iso está a autocens ura, dado que os xornalistas
non teñen dereito á discrepáncia e nen sequer está contemplada a cláusula de conciéncia •

L----------------------------------------------------------------------------

1

"En A Nosa Terra, indica
Iglesias, hai receptividade para a fotografía e
teñen en canta a tua
opinión. O periódico, en
si, ten altibaixos gráficos, pero iso eu achacoo aos médios, porque
cando hai material sábese tratar''.

As presións
Luca de Tena, redactor
do semanário desde
Abril de 1987, comenta
a sua entrada en A Nos a Terra, un médio
moitas veces identificado co Bloque: "Puido
causar extrañeza naq uel momento, algo
que hoxe está borrado,
porque creo que coincidin cun momento de
asentamento do médio
por xente que viña loitan do por iso desde
habia anos".
"No persoal, engade Luca, é a primeira vez que
podo traballar en Galiza
independentemente da
carteira publicitária e da
constante ameaza de
grupos de presión en
xeral". "Noutras empresas, afirma, o proxecto ..
é do xefe, ~e :. o t.e·ri,
mentres que aquí o. pro-

xecto é colectivo, o que tamén
sirve de galvanizador e de incentivo. O único obxetivo dun traballador noutras empresas é sim plemente chegar ás vacacións".
"Por outra parte, sinala, hai quen
considera que aqui traballas porque queres, como unha espécie
de sacriff cío persoal. Hai que
rectificar esa idea, porque os salários de ANT son equiparábeis
á média da profesión". "Non é
que sexan ideais, afirma, pero é
que noutros médios o que se paga é o siléncio, gratifícase o que
non escribas de todo aquelo que
sabes pero non podes dicer".
No tocante ás presións políticas,
Luca de Tena recoñece que "non
hai político que non teña a tentación de collar o teléfono e chamar. No caso de A Nosa Terra
non se produce, ao mellar porque todos os que o intentaron levaron un nabo. Podo dicer que
un coñecido escritor, desde unha
xefatura de prensa da Xunta ,
ameazou coa retirada de publicidade. Naturalmente quedou moi
descontento, antes e despois da
chamada".
Lüca de Tena resume a labor do
semanário como "enlace histórico cunha idea de xornalismo galega non sucursalista que toma a
Galiza como referéncia e non a
ve como periféria".
+

En A Nasa Terra
non hai
chamadas de
nengun político,
se cadra
porque todos
os que
o intentaron
levaron uri nabo

.

~
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ASI SON OS NOSOS SERVICIOS ·
Aforro
Libretas - Contas Correntes • Domiciliación
Nóminas - Tarxeta "Caixa Amiga"- Tarxeta Visa

Financeiros

_

Socia is

Clubes de Xubilados • Garderías lnfantís
Residencia de Estudiantes
Auditorios
· Salas de Arte • Centros de Formación
Premios Literarios • Actividades Socioculturcis

SOMOS PROFESIONAIS
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MEIOS DE COMUNICACIÓN

Francisco Carballo,
presidente de Promocións Culturais
"Contamos con máis de 200 accionistas"
Francisco Carballo,
presidente do Consello de
Administración de
Promocións Culturais
Galegas, empresa editora
de A Nosa Terra, é un dos
fundadores do proxecto
nacido a fins de 1977.
É o único membro do
Consello que permaneceu
ininterrumpidamente
no mesmo, ao longo
de catorce anos.
A Nosa Terra é unha empresa
consolidada?
Non sen esforzo. Desde os primeiros e axitados anos ate hoxe
houbo que criar un accionariado
amplo que lle dera solidez á empresa. Houbo moita xente que
puxo cartos para que este proxecto nacese, xente que non tiña, na maioria dos casos, un
gran poder adquisitivo, pero que
poseía a lucidez de comprender
que Galiza precisaba dun proxecto informativo próprio. Xa na
etapa de Vigo levamos a cabo
unha campaña através da cal
máis dun cento de persoas resalizaron un desembolso fracionado até convertírse en accionistas. Serviu para ampliar a base
do periódico e para garantir a sobrevivéncia nun periodo difícil.
Xa máis recentemente levamos
a cabo unha nova ampliación de
capital e moi pronto iniciaremos
unha terceira, moi aberta, que
trata de ampliar o que xa é unha
empresa consolidada.

Cal é a composición dese accionariado?
Hoxe contamos con máis de 200
accionistas, a maioria posuen
menos de dez accións ,e nengun
supera o 7% do total. E decisión
da empresa que .nengun accio-

nista posua máis do 11 % do capital. Aos traballadores, no seu
conxunto , correspóndelles o
13% das accións.

Era optimista cando comezaron?
Eu, a verdade, en absoluto pensei que nos foramos convertir
nun semanário con perspectivas
a longo prazo . A realidade que
criou isto foi o traballo do consello, dos traballadores e, sobretodo, a resposta dos lectores, principalmente dos suscriptores ,
fieis ao longo de todos estes
anos. lso demostra que este proxecto non é a obra dun pequeno
grupo, nen o resultado dunha
idea luminosa, senón do diálogo
constante e da solidaridade.

Como se consigue non depender das institucións, dos partidos ou da publicidade?
O esforzo apoiase en todos, non
hai mecenas. Vivimos dos lectores, do obradoiro de traballo gráfico, da edición de especiais e libros e da publicidade. Esta em presa é proba da capacidade popular de criar riqueza, de xerar
emprego e opinión.

A Nosa Terra non é unha empresa típica?
Xuridicamente, Promocións Culturais é unha sociedade anónima. Pero está claro que non é
unha empresa capitalista típica.
Os traballadores contan cun representante no Consello de Administración e existe un Estatuto
de Redación que garante a independéncia da redación. O Consello é garante da liña fundacional e da eficácia da xestión. Non
ternos un modelo preestablecido
de empresa, pero pódese dicer
que ten matices cooperativistas
e que a transparéncia é un elemento fundamental.
•
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Unir o Norte e o Sul da Galicia
a través dunha vía cómoda e
segura é o ~oso gran obxetivo.
Traballamos pola per_
manente
mellara do noso servizo e o
incremento da seguridade vial con novas
realizacións: Abertura de novas tramos,
acondicionamento e reforzo do firme, novas
cabinas de peaxe, sinais informativos ...
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SETE DIAS
localidade, nunha rivalidade que,
como se pode comprobar, vai
deixar secuelas para o futuro.

•Guerreiro
voto u
en contra
de Anguita

• González promete
· defender os intereses
españoles en
. Maastricht

Despois de perder unha votaéión
na Presidéncia Federal de
Izquierda Unida, o seu
Coordenador Xeral, Julio
Anguita, apresentou a sua
dimisión irrevocábel do cargo.
O líder de 1U considera que con
esta decisión, que vulnera o
proxecto inicial, concebido pala
Asamblea Federal, está
deixando a porta aberta para
converter a IU en partido político.
Desde hai meses vense dando
nesta coalición eleitoral, a
terceira forza política española,
un forte debate entre os
partidários de que Izquierda
Unida sexa unha organización
plural e aqueles que pretenden
convertela nun partido político, á
imaxe do Partito Democratico da
Sinistra (POS) italiano.
O debate tamén está a ser moi
forte no seo do próprio PCE, até
o ponto de que, na referida
votación, posicionáronse en
contra do seu Secretário Xeral,
vários membros entre eles o
galega Anxo Guerreiro.

Tbdos os grupos políticos
. · presentes no Parlamento
·' español, agás HB que non asiste,
· . : · estiveron de acordo en apoiar a
comparecéncia parlamentária de
' Felipe González no cúmio de
Maastricht, onde se reunirá o
Consello de Europa. Segundo
0$te consenso, o presidente do
Estado español terá que
defender os intereses españois ,
até o ponto de non votar aquelas
resolucións que non considere
satisfatórias. O Estado español
defenderá tamén aprobar a
reforma dos tratados para
avanzar na unión económica,
monetária e política da Europa.

• Manifestación polo peche de E/nasa. Varios miles de persoas asistiron o pasado venres
dia 29 en Pontevedra a manifestación na que se esixía ·O peche definitivo de Elnosa. Os participantes
reclamaron tamén empregos alternativos para os traballadores.
·
cercanos aos presos de ETA
veñan propiciados polo intento
do governo de iniciar unha nova
negociación antes do 92.
As gravacións das conversas de
dous membros de ETA,
efectuadas na prisión de
Nanclares, daban canta de
diferéncias dalguns presos coa

direción da organización e
dunha especial sensibilidade de
parte deste colectivo cara as
vítimas dalguns dos últimos
atentados.
Tanto no País Basca coma nos
meios de comunicación de
Madrid, ouvíronse estes dias
opinións, recollidas entre os

As últimas declaracións dos
presos serian o antídoto
necesário ante o clima de
crispación social existente contra
ETA e facilitarian o camiño para
alguns dos apartados da
negociación, como a comutación
de penas.

Partidários de Anguita, acusaron
a vários notábeis de IU,
concretamente a Almeida,
Puerta, e ao seu compañeiro de
partido Sartorius, de querer
secuestrar o proxecto de Anguita
e de querer conducir a Izquierda
Unida cara o PSOE.

Mentres tanto o PSOE criticou á
Xunta por non estar no cúmio
das rexións.

•Liberados os cinco
viciños de Castro

• Cúrtis pretende
segregarse de
Teixeiro

Os cinco viciños de Castro de
Carballedo que ainda
permanecian en prisión como
consecu 'ncia dos incidentes
producidos na Barrela, foron
liberados na tarde do dia 29 de
Novembro. Pala mañá os seus
familiares depositaron as fianzas
de 150 mil pesetas, agás Miguel
Anxo Suárez que tivo que aportar
250 mil. Os viciños recebéronos
cunha emotiva benvida.

Anxo Guerreiro declararía xa na
Galiza que Esquerda Unida
considera que a Asamblea
Federal de IU ten que
"reformular os obxectivos, os
retos, as propostas e os
paradigmas da nova esquerda
transformadora española".

•O PP avisa ante unha
posíbel negociación
con ETA

A maior parte dos viciños de
Cúrtis son partidários da
segregación entre a sua vila e a
de Teixeiro, segundo se puxo de
manifesto nunha asamblea
convocada nunha sala de festas
e á que asistiron 800 persoas
das 1.500 censadas en Cúrtis.
A comisión viciñal que pretende
xestionar a segregación está
encabezada polos tres concellais
da Agrupación de
Independientes de Cúrtis, que,
segundo expuxeron, consideran
que se discrimina á sua zona
nas actuacións municipais.
•

Pem agora as desputas entre
Castro e A Barrela estanse a dar
110 terreo dos rapaces. A saída
das clases do coléxi·o da Barrela
pmdúoense continuas trifulcas
e11tre meniños dunha e doutra

Portavoces do grupo popular no
Congreso dos deputados
criticaron a posibilidade de que
os últimos acontecimentos

===================================-

O PNV, un dos grupos que lle
deu o respaldo a Felipe
González para este cúmio, trata,
por outra banda, de facer unha
reunión paralela á de Maastricht
na que estexan representadas
as distintas nacións europeas,
tentando de que haxa tamén
representación galega. H B, pola
sua parte, pretende igualmente
facer unha xuntanza das
distintas nacións, incluídas as do
Leste.

próprios abertzales, segundo as
cales seria o momento de
abandoar a loita armada e entrar
de cheo na loita política ante os
cámbios que se están a producir
en Europa.

~
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O MUNDO DE CUNQUEIRO
NOVA EDICION AMPLIADA

César Cunqueiro,, Xosé Mª Dobarro, Claudia Rodríguez Fer,
Pilar Vázquez Cuesta, Víctor F. Freixanes,
Xesus González Gómez, Basilio Losada, Luisa Blanco,
Colin Smith, Salvador Lorenzana, Ramiro Ponte, ·
Dori.nda Rivera, Pilar Pallarés, Francisco Salinas,
Ana Maria Spitzmeiser, César-Carlos Moram Fraga,
Arturo Rei e Alberto Moreiras
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GALIZA E M NDO
RECLAMACIÓNS VICIÑAIS
O 28 de Novembro os
viciños de A Fonsagrada
comezaban un peche nas
dependéncias municipais.
Despois de oito dias están
decididos a continuar coa

sua atitude até conseguir
que a sua vila sexa
considerada cabeceira de
comarca e a Axéncia de
Estensión Agrária sexa
cabeza de área. Por agora

as suas reivindicación só
tiveron a resposta dun fax
de Dositeo Rodríguez,
Conselleiro da Presidéncia
no que asegura que A
Fonsagrada está incluída

na comarca formada
conxuntamente con
Baleira e Negueira de
Muñiz. Esta postura difire
bastante da reivindicación
dos viciños.

Os viciños levan oito dias pechados na casa consistorial

A Fonsagrada:
R.l.P. por un concello de 150 anos
negro. Desde a coordenadora
dos viciños afírmase que esa
raiola de esperanza ten que pasar pola "reforma agrária, pala
concentración parcelária que peña fin ao minifundismo, a cooperitivización da comercialización e
da produción e 4 a formación e
información dos xóvenes". Estas
tarefas '1eñen que ser a médio e
longo prazo, pero teñen que comezar a realizarse hoxe xa, sen
agardar máis", engadindo que
"estes son parte dos obxectivos
que reclamamos con este peche".

• X. GABRIEL PACIN/A FONSAGRADA

Nos fuscos do século XX, porraro que pareza, un concello está
a pique de perecer e quedar esquecido para sempre. Unha esquela redactada polos viciños da
Fonsagrada durante o seu peche
na casa consistorial é elocuente:
R.l.P. polo concello da Fonsagrada que finou despois de cento
cincuenta anosde existéncia.
E na fronteira do dousmil, A Fonsagrada tamén é fronteiriza. Está
a lindar coas terras galegas de
Astúrias, con Grandas e os Oscos. Até fin do século pasado as
freguesias do concello da Fonsagrada formaban parte, xunto coas de Negueira de Muñiz, do
concello de Burón, que se situaba, segundo o profesor da Universidade compostelá, Pexerto
Saavedra, "na parte oriental da
província de Lugo, senda a sua
superficie de 603quilómetros cadrados". Hoxe A Fonsagrada ten
443, senda o terceiro município
en estensión de todo o estado e
o primeiro da Galiza.

Alguns políticos locais mónstranse partidarios de que se contemple un Plan de Desenvolvimento
Integral seguindo a Lei de Agricultura de Montaña no que participen as distintas administracións xa que "o município cumpre sobradamente cos distintos
requisitos que son necesários
para a sua aplicación'', segundo
un dos maiores defensores desta
alternativa, o concelleiro nacionalista Xoán Xosé Malina.
Manuel Portela dicia "A Fonsagrada, terrada miña alma", hoxe, a
primeiros do mes deDecembro de
1991, os viciños pechados no
concello, tamén repiten estas palabras para defender o que é seu
e lles perteñece. Afirman que se
trata de ter "un concello europeu o
terceiromundista, como pretenden
condenarnos as autoridades".

O seu declive comezaba polos
anos vinte deste mesmo século,
cando contaba cun censo de
16.181 persoas. Hoxe só canta
con 6.987. O declive demográfico ven producido, sobretodo, polos movimentos migratórios, propiciados palas estruturas agrfcolas pouco produtivas.
Precisamente ainda hoxe o 78
por cento da povoación activa se
dedica ao sector primário, cun
panorama que segue a ser triste
e desalentador, por máis que as
explotacións agrárias sexan
2.123, cun tamaño médio de
22,50 ha. e unha superficie média por parcela de 1,38 ha. Na
produción resalta a cabana con
6.368 cabezas de gando vacun,
6.000 de porcino, 657 de caprino
e case mil de ovino.
Os recursos forestais, outra das
principais fontes deingresos, foron decaendo perigosamente de-

A felra é un dos factores máls dlnamizadores da vila.

bido sobretodo á caréncia dun
plan de ordenación forestal e
unhas repovoacións que menguaron as árbores autóctonas.
Estes dados que evidéncian a
importáncia da agricultura, po-
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Ao carón dos pechados estase a
levantar unha grande onda de
solidariedade. Os miles de emigrados están a mandar comunicados de apoio, como o popular
humorista Forges. Os habitantes
das parróquias súmanse aos da
vila, oferecéndose para ser eles
quen se queden de noite. A dinámica vai avanzando e fanse turnos de garda, turnos para comer,
para dormir, para traballar. Medra
o sentimento de abandono ao
unísono que o da própria consciéncia ... Pero, como dicia un dos
pechados "se alguén non o remédia, dentro duns anos nen quedará xente para pecharse".
•
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MOBILIZACIÓN SOCIAL

Obreiros, labregos,
mariñeiros,
estudantes e
traballadores dos
servizos, déronse
cita o 2 de
Decembro en
Compostela nun
número próximo ás
20 mil persoas para
reclamar "medidas
concretas" contra o
desmantelamento
dos sectores
primário e
secundário que
está a padecer
Galiza. Foi a
primeira vez que se
xuntaban nunha
mesma marcha
sindical os distintos
sectores
produtivos. Afinal
os distintos 1íde res
REPORTAXE GRÁFICA: ANTÓN IO HERNÁND EZ I VOZ NOTÍCIAS

Os líderes sindicais advirten que haberá folga xeral

Felipe en Israel, Fraga en Lisboa, nós no paro
•

sindicais
coincidiron en
afirmar que se non
se frea a crise
haberá folga xeral.
Os dados
barallados no
comunicado final
son elocuentes:
Galiza perdeu 40
mil pastos de
traballo nos últimos
sete anos; nos seis
primeiros meses de
1991
apresentáronse
500 expedientes de
regulación de
emprego; os
peches de
empresas deixaron,
tamén neste médio
ano, a 10 mil
traballadores sen
colocación;
pretenden expulsar
a 200 mil
traballadores do
sector agrário ...

M. VILAR/COMPOSTELA

Mentres os principais líderes tercontar os garfos dos restaurants
maban da pancarta Todos por · da Rua do Franco porque cheGaliza, alguns obreiros gardagaba a hora do bocadillo. Os miban vez nun local da Porta Faneiros de Exminesa, coas suas
xei ra para comprar lotaria de
roupas de traballo e os seus
Nadal, na espera de, polo mecascos con lanterna, delícia dos
nos, ter unha ilusión nestes dias
cativos, enxordecian á concofesteiros. Outros trataban de
rréncia con petardos e ameaza-

ban con traer dinamita a próxima vez. Dicíano todos sérios
pois "non só quedamos sen traballo, senón que toda a comarca
quedará desertizada".
Con pontualidade, case británica,
púxose a andar a cabeza da ma-

nifestación camiño da Praza de
GaJiza. Média hora tardou en tomar a curva onde antes estaba o
edificio Castromil e hoxe é un altiño atalaia de fotógrafos e cámaras de video. Desde ali foron impresionando nas suas películas
ás mulleres de Aliko, coas suas

•
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Ameirande Rede de Oficinas de Galicia
Estamos de parte de todos os nosos clientes. Co- en diversos países de Europa e América. Así é Caixa Gabrindo todos os días, con eficacia e axilidade, todas suas licia. Máis que nunca da sua parte e en todas partes.
necesidades financeiras. desde as máis normais até as
máis sofisticadas. estamos de parte da calidade de servicio, da profisionalidade e da máis avanzada tecnoloxía informática. E por suposto estamos en ~odas partes. Máis de
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MOBILIZACIÓN SOCIAL
batas azuis berrando a pleno pulmón que A Xunta de Fraga non
vale para nada e pedindo solu_cións, xa, para as suas empresas. Pasaron tamén as traballa. doras de Refrey, pasaron os de
Citroen, pedindo relacións laborais dignas. Non viñan os amarelos que, mentres tanto aproveitaban para asinar en solitário unha
nova regulación de emprego ... E
os dos estaleiros: Barreras, Bazán, Astano. Alguén perguntou:
... E os de Ascon, onde van os de
Ascón? Ascon xa non existe, xa
non ten pancarta que -levar as
manifestacións, ainda que por ali
andaban vários do fenecido comité de empresa.
Tamén pasaron os de Labauto
de Ourense, que xa levan marchas e marchas pelas ruas en
busca de solución. E as traballadoras de Charpa cunha pancarta
asignada pola CIG na que con
rotundidade afirmaban que eran
trabal/adoras e non escravas.
Era unha marcha de empresas
en crise, unha de fábricas moribundas, pero con traballadores
que teñen ainda folgos e razóns
e non só para manifestarse, para
berrar, senón para ameazar coa
Folga Xeral!
Tamén se sumaron os raparigos
dos institutos do Morrazo, e os
dos CAF, berrando obreiros e
estudantes xuntos para adiante!
Quen non estaban eran os estudantes doutras plataformas, nen
os das progresistas, nen os das
modernizadoras

Pancartas de cores
Podíanse ver pancartas de todas
as cores e deseños, "... e despois
din que o futuro da Galiza está
no deseño, toma deseño!", dicia
un PNN. E parecia que niso andaban os do SGTM En defensa
dos mariñeiros: Namíbia solución. Os da INTG do Salnés, ruidosos, cantare iros ... Así, así,
non irnos para atrás. F<;Jlga Xeral!. Tamén habia quen deseñaba o futuro con Ga/iza nación:
autodeterminación.
Os labregos, que xa levan anos
tamén de comitiva, como dicia
un da Límia, andaban ao
seu :Defender ao agro é defender o futuro; esiximos vivir dignamente dos nosos recursos.
Estaban as pancartas dos Comisións Labregas da Terra Cha, do
Deza, da Capela... estaban "na
nosa salsa", porque "ainda existimos, non, carallo; Nin diola nos
para", dicia un de Chantada.

Os labregos coas pegatinas de
Xóvenes Agricultores, ian un
chisco incómodos, situáronse detrás dun pequeno grupo de APU
que reclamaba aindependéncia e
a saída dos presos á rua .
Tamén estaban os traballadores
de Elnosa con miradas perdidas
(alguns dician con "miras perdidas"), como se non fosen convidados á festa. As suas pancartas eran elocuentes: Elnosa é
segura; Elnosa abertura xa; Elnosa=traballo E os de Ence que
andaban na defensa dos nosos
postas de trabal/o e estaba asín ad a por CCOO e a CIG conxuntamente.
Os de Pebsa afirmaban que a
dirección cobra. Os licenciados e
diplomados en paro afirmaban
que Galiza somos todos, e os de
lnzar apresentábanse publicamente en sociedade reclamando
outra folga xeral.
Os traballadores da RTVE defendían a televisión pública e
pronunciábanse contra os despidos. Tamén andaban ali polo
médio os do comité de empresa
da RTVG, e moitos xornalistas
que non adoitan a manifestarse
en público máis que no exercício
da sua profisión. Estes non tiñan
medo a contaminarse.
E andaban tamén os persoeiros
de todos os partidos políticos,
menos os do PP, que apoiaban
desde os seus despachos da
Xunta ou desde as rotas turísticas de Manuel Fraga, esta vez
con parada en Lisboa para apresentar viñas, textis, deseño e un
plan de estradas. Don Manuel
Beiras cada dia semella máis
mozo e X. M. á sua beira tiña
que interromper a animada conversa para asinar autógrafos
cunha risa que viña dicer... se o
queredes así....
E ali ao lado, sen que ninguén
se decatase andaba un esmoleir·o con mando en praza na rua
do Príncipe viguesa. Esta vez
sen cartel e con zapatos limpos,
como se vestise para a procesión da sua parróquia.
Ao pasar polo Toural unhas señoras con abrigos de peles, deses de trescentas e tantas mil
pesetas polo menos, tentaban
cruzar cara unha pastelaria. Unha receaba de cruzar pero a
compañeira convenceuna cun
" ... non muller, estes parecen pacíficos". Alguns obreiros tampouco perdian o tempo, compraban
•
cupóns aos cegos.
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O home dos zancos
Á beira da catedral había un improvisado xornalista á raxeira, un
dos populares de Compostela.
Desde ali ia levando as suas
contas: "... se non hai máis, hai
polo menos tanta como o día do
Apóstolo". Pero tamén quería dar
a sua opinión: "o que hai que facer é vixiar máis aos que pechan
as empresas".

Na porta de madeira verde que
estaba ao lado habia unha pegatina dunha empresa que pecha: Sicar, de Cée. Seica a decisión ven
dada porque o patrón non ten herdeiros, ainda que ten vários finos
recoñecidos, como apontaba un
traballador. E ainda abondaba en
explicacións: "O que pasa é que

os seus tillos foron nacer á Suíza
en clínicas de luxo, mentres os
dos empregados naceron na estrada Fisterra-A Coruña".
o Home dos Zancos, enfundado
nunha bandeira de CCOO, converteuse no garda de tráfico do
Obradoiro. Ao oomezo, desdea
megafonia, íase dirixindo a colocación dos manifestantes, para
dar a sensación de que a praza
estaba chea. O speaker non estaba afeito a unha manifestación de
tanta xente, polo que se ve. Teimaba unha e outra vez en colocar aos grupos pola praza adiante, pero todos se ian á raxeira da
catedral ou do hostal. Canso xa
de que ninguén lle fixese caso,

pensou que mellor seria entregarlle o aparatiño ao zancudo para
que impuxese a sua altura. A primeira intervención non foi afortunada: "váianse botando cara a direita", dixo. A contestación dos
que ian entrando foi unánime:
"cara a direita xa van Fraga e Felipe". O zancudo mudou entón o
discurso e dicia: "ídevos votando
cara o fondo". Pero nen por esas,
a sua altura non podia competir
cos aguillóns da catedral.
E a xente non paraba de entrar. A
espera era amenizada pola banda
de Luaña. Un dos músicos, entre
peza e peza perguntábase "se
non seriamos nós máis cando lle
viñemos tocar a Fraga?". Un pou-

quiño máis alá estaba apo/icia nacional, porque, como diría un dos
autonómicos, "nós non irnos enfrentamos aos nasos, non?".

tán agora de acordo todos os sindicatos con temas como o da cuota cando nos deixaron até agora a
nós sós tirando do asunto".

O Obradoiro estaba convertido
en ágora, na que todos querían
facer escoitar os seus berros.
Uns entoaban o de Fraga, por
culpa tua estamos na rua, outros
o de Fraga, Felipe, co peche das
empresas irnos todos a pique.
Había alguns de Comisións que
afirmaban que un bico de amor
non /lo dou a Corcuera.

A banda de Luaña tocaba como
marcha unha peza de Montes
con letra de Pondal. Os manifestantes buscaban "un lugar barato
para comer ainda que sexa un
bocadillo". A mesma hora M. Fraga solidarizábase en Lisboa cos
manifestantes e aprestábase a
dar boa conta do bacallau. A Fraga non o pesca nengunha manifestación, sempre está fora. "Felipe en Israel, Fraga en Lisboa,
nós no paro", cantaba un grupiño
de obreiros ás 3 da tarde nun bar
•
da zona de San Francisco.

Manuel Rivas leria o comunicado
conxunto. A léria xa a sabemos,
pero un home con pegatina das
CC.LL., perguntábase como "es-
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Morto Ramón Piñeiro e con Garcia Sabell
"enganchado ao banderín" de Delegado do
Governo, Agustin Sixto Seco, un home que
gostou de ser o executor das decisión do Grupo
Galáxia, de traballar nas reboticas e preparar
reunións na sua torre da Rosaleda, de estar
omnipresente, pero nun segundo plano, desde
que aló polo ano cincuenta comezase a actuar
"baixo a capa de Otero Pedraio", toma agora un
protagonismo público especial e,

faino, ademais, apoiando a política de Fraga
lribarne, até o ponto de atoparse entre un dos
máis poderosos asesores. A política do "Grupo
Galáxia" dá un novo xiro. Nesta entrevista o seu
máximo exponente na actualidade, explica as
suas andainas palas trastendas galeguistas,
desde o Patronato Rosalia de Castro, até
Realidade Galega, o pacto co PSOE e a nova
xeira a carón da direita española para criar unha
nova direita galeguista.

Agustin Sixto Seco
1

Non lle fago os discursos a Fraga'
• ALFONSO EIRÉ

Como foi a sua conexión co
galeguismo , cando se integrou nel?
Lembro con exac1i1ude o dia no
que me decido a militar. foi o 8
de Xaneiro de 1950. Ese dia voltaba das vacacións do Nadal de
Ferrol e na tertúlia que tiñamos
no Hotel Español, á que asistía,
pero ainda non presidia, Otero
Pedraio , comunicounos que , o
dia anterior, soterraran a Castelao. Ese dia foi no que realmente
entrei no galeguismo. Como se o
feito mesmo da marte de Castelao nos unise a eses rapaces novas que ali estabamos, ainda
que a maioria non comprendésemos o verdadeiro significado.
Logo diso, meses despois, xusto
naquel ano, constitu íase nos baixos do Hotel Compostela, Galaxia ; institución cultural, educativa ... guieiro de moitas causas e,
ás veces, muro de tantas lamentacións ; aguillón para uns , para
outros freo. Eu non o seí. O que
teño claro é que Galaxia foi para
os rapaces novas o desideratum
no que podíamos traballar na
cultura e a prol da Galiza.

Entrou e comezou a asumir
responsabilidades. Entrar en
Galaxia ...
Na foto do primeiro Consello de
Administración aparezo eu como
un rapaz todo chupadiño . Era o
máis novo de todos. Chamábanme, sobretodo Don Ramón, O
Báculo, seguramen1e porque el
sempre andaba cun bastón, na
idea de que unhas veces serve
para apoiarse e outras para dar
con el, como acorre na lgrexa.
Naquel mundo das catacumbas
tiña a capacidade de actuar baixo
a capa de Otero Pedraio, el era
coñecido e eu procedía do mundo
da Acción Católica da que fun
membro destacado (expulsado),
polo que non se pensaba que pudera estar en nengun contubérnio: o que se di un bon rapaz. Viña a ser un leva-recados.

Pero o feito de estar entre os
membros fundadores de Galaxia ....
Si, pero non tiven poder de decisión até moito tempo despois,
mália ter asistido, lóxicamente,
as reunións nas que participaban
moitos dos rapaces que logo ian

perteñecer ás diferentes forzas
políticas. Moitos deles seguiron e
seguen tendo contacto conmigo.
Pero o que se di cárrego de responsabilidade non tiven a1é que
cheguei a presidir o Patronato
Rosalia de Castro, que estaba
daquela nunha fase moma. Fun,
e ainda son, o quinto presidente.

No Patronato
Rosalia de Castro
Daquelas é cando se separa o
Pedrón de Ouro do Patronato
Rosalia de Castro.
Cando marre o meu antecesor,
Oc1ávio Sanmartín, (que ocupaba as duas presidéncias) o Pa1ronato segue a sua vida conducido pala nova directiva que eu
presido, e o Pedrón de Ouro segue outra via ainda que convive
con nós no seu acto máis notório, a concesión do Prémio que
entrega na Casa-Museo cada
ano. Moitos dos membros do Patronato seguiron , e ainda seguen , na directiva do Pedrón ...

Era o leva
recados do
primeiro grupo
Galaxia.
O báculo
de Don Ramón.
Por que esa separación? Por
que se criou o Pedrón de Ouro?
Cando se criou o Pedrón de Ouro non existía nengunha posibilidade de dar un prémio de tipo
galeguista. Precisábase dar un
prémio na Galiza que non fose
das autoridades. Tiñámolo que
deixar debaixo da capa do culturalismo, melífluo, rosaliano, do
Panteón de Galegas Ilustres ...
tolerado. O nome ten unha simboloxia mesmo relixiosa. A idea
concebiuna Abuín de Tembra,
Máximo Sar e Modesto R. Figueiredo e empurrouna Octávio
Sanmatín.
Nasceu ao carón do Pátronato,
pero independentemente del. E
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As cousas co PSOE

non sairon tan ben como pensabamos'
Falando de programar. Como foi o apoio ao PSOE nas
primeiras eleicións autonómicas e o entrar nas suas
listas?

Aquilo probabelmente tivo
máis efectos distorsionadores
ante a xente que os efeitos
beneficiosos que se pretendían. Programámolo o 28 de
Xuño daquel ano en Trasalba,
despois da homenaxe a Don
Ramón.
Segundo a nosa análise estaba claro que o Partido Galegu ista non ia facer nada. O
que ali tratamos é de quen ia

por quen, compaxinando as
afinidades. Entón distribuimos

O galeguismo

do PSOE
monstrouse
arrugado
co tema
da capitalidade.

os papeles. Así fornas aconsellando xentes a entrar... Foi o
último acto volitivo de Realidade Galega.
O grupo da Minoría Socialista-Galeguista cumpriu o seu
papel histórico dentro da autonomía, como sinal de desafio ao próprio PSOE.
Albor entraba dentro da
operación?

Entraba pola UCD, pero o pacto no Peregrino, onde Cabanillas se viu surprendido por Meilán e Franqueira, deixou sen
posta a Suárez Núñez. Albor ia

con el de segundo. Esa operación veuse abaixo, sen saber
por que, quixo pór a un de Ourense. Ante esta tesitura, retirámos a Albor.
O grupo de Realidade Galega
no único partido que non entraba era en AP. Albor entrou de
rechazo. Na casa de Xanceda
apareceu a xantar Fraga e ali
convenceuse a Albor. Nunca
pensou que ia presidir a Xunta.
A surpresa foi que sacaron suficiente número de votos, para
que coa UCD e os catro galeguistas fose eleito.
Por que abandonaron des-

pois o PSOE?

O tema da capitalidade malvistou moito as causas no
Partido Socialista Obreiro Español. Se non fose polos galeguistas, Francisco Vázquez
teria inclinado ao PSOE cara
A Coruña. Tivemos que facer
moitas tertúlias nas casas para tratar de convencelos . O
posíbel galeguismo do PSOE
amostrouse enrrugado até o
ponto de que Francisco Vázquez ten unha postura antigalega, porque manexa os votos coruñesistas ... As causas
non sairon tan ben como se
•
pensaba.
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cando a precária situación de
Don Octávio lle impediu seguir
coa léria do Patronato, o Pedrón
tivo vida aparte da institución rosaliana.
Foi precisamentene nun acto da
entrega do Pedrón de Ouro a
Rei de Viana, onde se puxo o alicerce da nova xeira do Patronato
que conseguiría salvar a casa
onde morrera Rosalia e convertela en museu. Era o ano 1969.
Ali escoitouse, de súpeto, o xa
famoso "berro de Rei de Viana":
.. .a cen metros de aqui a casa
de Rosalia es tase esfarelando ...
que iniciou a "campaña do peso"! Campaña que ia facer fortuna da man do hoxe xornalista,
Couselo, daquela ianda un rapaz. Comezou pedindo aos presentes, "un peso , un peso ... "
Xuntamos ali máis de cincocentos. Logo os xornais fixeron unha
campaña de apoio. Pero, nese
momento, proibiron as subscricións.

É aí cando se reunen os vellos
galeguistas Octávio Sanmartín, o
vello Beiras, Camilo Agrasar. .. e
tentan convencerme para que eu

asuma a presidéncia. Naqueles
momentos tiña medo a comprometerme porque estaba facendo
a casa e sabia que se aceitaba
non podía facela. Nese momento
morre o meu pai e a min concédenme o prémio nacional de ortopédia. Diante do cadáver do
meu pai en Sada, Juanito Anaya
conmíname a que me negue a
asumnir a presidéncia no Patronato. Non puden facelo.

A viaxe a Madrid
E asume a presidéncia á volta
de recoller o prémio en Madrid.

Non é totalmente
certo que
marquemos a
política cultural
da Xunta.
Fraga
fagocitao todo.

Cando voltei de Madrid foi cando
dixen: fágome cargo disto se me
deixen que solicite unha audiéncia con Franco. Aquilo foi a revolución. Non me deixaban. Eu dixen: se o Señor do Pardo non
move un dedo aquí non hai quen
faga nada. Foi cando Otero Pedraio dixo aquilo moi chusco de
que "se quer ir o doutor que vaia,
pois se o prenden, préndeno a el
e, ademais, soltarano axiña porque este ... E se o deixan falar
seguro qu~ non o prenden porque este ...
Preparei un dossier que o conseguin através de Lobo Montero, ex presidente do Centro Galega de Madrid que, daquela,
era axudante persoal do Xefe
da Casa Militar do Caudillo , o
Xeneral Francisco Franco Salgado. Eu tiña amizade con el
pola miña tia Milagros, que morreu hai pouco en Sada. Fara a
ama de cría da sua actual mu11 er, daquela estaba casado
duas veces, Pilar de Rocha. Ese
home foi o que me concedeu
unha beca cando me apresentei
para estudante pois denegáranma por non rematar a instáncia

co consabido, Viva Franco!
Saín da entrevista con Franco,
na que nen tan sequer fun capaz
de abrir a boca , acojonado. O
Xeneral Franco Salgado deume
unha nota na que dicia : "a quen
proceda. Axúdese no que necesite ao Presidente do Patronato
Rosalia de Castro , Sixto Seco".
A subscrición nacional, rexional,
seguiu adiante.

Apoio a Fraga
Mentres o Patronato Rosalia
de Castro e a fundación Pedrón de Ouro seguen na mesma liña, ainda que os tempos
mudaron moito no eido cultural, no campo político foron
evolucionando, resultando
surprendente, por exemplo, o
apoio que agora lle prestan a
Fraga lribarne.

O Grupo Galaxia, como tal, non
lle dá o apoio a Manuel Fraga.
En todo caso Galaxia debía de
facer todo o contrário pois Fraga
lribarne, cando era Ministro de
Información e Turismo, puxo as
maiores trabas de tipo adminis-

trativo para que Galaxia pudese
publicar en galega. Curiosamente seria o seu cuñado, Robles Piquer, o que nos legalizou .
Pero Galaxia, como tal, non está
actuando neste caso , máxime
desde que hai un ano morreu
Ramón Piñeiro. O que si acorre
é que alguns homes de Galaxia,
por exemplo eu mesmo, nos decantamos publicamente a favor
non da figura de Manuel Fraga,
senón en canto presidente da
autonomía da Galiza. Nunca refuguei de ninguén que me pudese axudar, sexa da direita ou da
esquerda, sempre fun un home
moi cauteloso, ainda que moitas
veces fun preso desa própria
cautela.
Asi que, tan pronto lle escoitei a
Fraga por primeira vez a frase,
histórica, "eu soñei sempre coa
Galiza, pero o mao dos soños é
que non se coñecen, non se materializan, até que un desperta;
estou despertando agora ... ", entendin que Fraga estaba reci clando o final da sua vida política, o que supón un novo paso na
sua traxectória.
Nese momento estaba comandando unha nave autonómica
que non tivo paso firme, porque
nen a bondade de Albor nen a
forma pouco firme de apoios po1íticos cos que contaba Laxe,
eran suficientes para governar
o país.
Paréceme que a autoridade de
Fraga, aproveitándonos satisfactoriamente da sua disposi ción de deixarse aconsellar culturalmente, é boa para o país. O
noso povo necesita ver causas
rexidas con autoridade. Non sei
se será factíbel o Plan de Estradas pero a xente ilusionouse
con iso. Ademais, provocou
que, imediatamente, Antolin se
apresentase en Roxos camiño
de Madrid para dicer que el tamén facia algo.
Se se pode ilusionar ao povo,
paréceme que non se pode deixar de axudar a alguén que rexe
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Realidade Galega
cumpnu o seu
papel con facer
tres manifestos.

.

A?lOSA '1'DIA
Nº 500 -5DE DECEMBRO DE 1991

21

~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~-

s nosos peixes e mariscos, ainda, son unha boa riqueza.
Pero, si consumimo-?os exemplares inmaturos_, nos mesmos, estamos a
impedí-la súa reproducción e colaboramos, moi directamente, na esquilma dos
bancos, na alarmante
diminucióndaproducción,dacalidadee,porenriba,
somos cómplices
do furtivismo.
Para manter esta
riqueza natural de Galicia enon causa-la ruina
nosas costas; da nosa
economía, temo-la
abriga de respeta-la vida,
os ciclos biolóxicos
das nos~s.especies. Non
podemos comete-lo erro de
come-las súas crías.
Ademáis, os peixes e os
talla, teñen mais sustanmellor.
soamente, exemplares que
cumpran coas medidas
esixidas pala natureza, o
senso común e pola lei. .
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Tivemos que
convencer
a Alfredo
Conde para
que fose a
Cuba
con Fraga.
Está mellar
por libre.

Poda que nos estexamos xogando o creta, pero consegui mos que este home (Fraga)
fose alá. Pretendemos que un
filio de galegas pase á história
como o reconversor da sua
própria revolución sen ser
arrastado por ninguén . Que
pase da man da Galiza, non
de Felipe González, nen Adolfo Suárez. Conseguir que lle
poñan o letreiro ao Centro Galega. Que os nasos paisanos
teñan ali 12 millóns de pesetas
en divisas.
TINO VIZ / VOZ NOTICIAS
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Ramón Piñeiro
deseñou o noso apoio a Fraga'
É certo que Ramón Piñeiro,
pouco antes de morer, afirmou que repensaria se pudese a liña culturalista seguida polo grupo Galaxia?

(Prodúcese un longo silenzo e
inícia a resposta en voz queda)
Non o sei, certamente, pero
non me extrañaria. Ramón dixo frases ao longo da sua vida que, mesmo para os que
estabamos moi perto del re-

sultaban enigmáticas.
Fun o seu testamentário doutro dos seus últimos pensamentos: "ou axudamos a que
este tren (con Fraga á cabeza,
referíase), chegue pronto e
ben á estación ou este país
non volta a viver".
Ramón pensaba que Fraga ia
mandar democraticamente
até fin de século polo que,
"igual que nos desterrou, hai

que aproveitar a emoción con
que volta ao país". Antes tíñalle asco aos gaiteiros, as
queimadas facíaas en Madrid ... Cambiu cando se asentou aqui.

sello de Galiza.

Ramón non tiña que ter morto. As últimas causas xa non
tiñan ...

Andaban a dicer: Ramón apuñalounos. Non, non tiñan nengu n ha idea disto. Castelao
morreu de guieiro pero sen saber a realidade do país. As
suas ánsias eran publicar libros. Parecíalles que aqui todo era moi fácil.

A sua morte permite que se
comecen a saber algo máis
das suas diatribas co Con-

Voltemos a hoxe. Por que
apoian a viaxe de Fraga a
Cuba?

Ternos que ver como somos
capaces de axudar á xente de
alá e non repatriala. Ternos
que burlar a Bush e ao seu
bloqueo. Da man de Fraga
non vai sospeitar nada.
O difícil foi convencer, por
exemplo, a Alfredo Conde de
que tiña que ir con Fraga para
que o Presidente non fose como un apestado. Alfredo deu
o paso e ben que lle custou .
Dixémoslle: non lle perguntes
nada aos teus compañeiros ;
non porque non te deixen ir,
senón porque se quererán
apontar eles tamén. Cando
chegou xa ves o que fixeron.
Sabíamos que ia suceder, pero tiñamos que dar o paso .
Agora, visto as causas de esguello, penso que Alfredo está millar "por libre", no grupo
•
Mixto.

1
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democraticamente o país, por
moitos que fosen os tumbos anteriores e as voltas que dese.
Todo o que sexa sumar, paréceme ben.

Xa sei que se di , incluso se di
que ...

Non é totalmente certo que nós
marquemos a política cultural.
Fraga escoita a moita máis xente, é un home que fagocita absolutamente todo. A min, ás veces,
pédeme consello, pero non lle fago os discursos, ainda que si
pede dados, consellos, que o
acompañe ... Fraga é capaz de
aparecer ceando na casa dun
sindicalista . ou na de Alonso
Montero. A sua faciana autoritária é a máscara dun gran tímido.

... vostede lle fai os discursos.

Realidade Galega

Exactamente, pero iso é falso.
O que non se pode nen se debe
ocultar é que todos os presidentes teñen o que vós chamades
os negros, que lle orientan en
cousas. Pero non é certo que a
política cultural da Xunta hoxe a
marque o Grupo Galaxia, nen
tan sequer o grupo que se move
máis amplamente no Consello
da Cultura Galega, sendo o
Consello da Cultura, como é,
unha institución que oficialmente j oi criada para asesorar ao
Presidente. O léxico é que o capítulo da língua, que preside Vítor F. Freixanes, ou o que eu
presido da Galiza no Exterior,
por obrigación estatutária, aconsellemos á Xunta no que debe
facer.

Desde a solaina da política actual, como analisa agora a peripécia de Realidade Galega?

Dise que o seu grupo influe
decisivamente na política de
Fraga, sobretodo no eido cultural.

Sobre Realidade Galega hai moita literatura. Teño recopilado todo. Nesta carpeta teño todo,
canto daria por vela?: notas da
sesión preparatória, membros,
forma de colocación, intervencións no acto, cargos, quen ian
acedendo a entrar, quen non ...
Aí si que tiven un protagonismo
real, ainda que aparecin sempre
na sombra pois era o que actuaba. Realidade Galega foi un grupo de 67 persoas, desde xente
de aqui a persoas de Puerto Rico ou mesmo un banqueiro de
Madrid, do que necesitábamos

daquela. Persoas diferentes que
á chamada de sete de nós : Garcia Sabell, Ramón Piñeiro, Carlos Casares, Xaime Isla, Torres
Queiruga, Marino Dónega e Benxamin Casal, pensamos que era
necesário preparar un grupo que
tivese forza para facerlle frente á
aldraxe.
Había que buscar unha plataforma de ideoloxias múltiples que
berrasen: sodes uns cabróns!
Cumprimos con facer tres manifestos. O primeiro foi o da Aldraxe, que o asinara daquela García
Sabell, que actuaba como presi-

dente da Comisión Executiva.
Realidade Galega foi morrendo
por consunción tan pronto chegou a autonomia. Nós mesmos
consideramos que non era necesária. Non paga a pena lembrar
o agarimo con que foi acollida na
emigración , até tal extremo que
eu custodiei, e devolvín íntegros,
unha boa presa de dólares que
os de "alén mar", puxeron á nasa
disposición por se si precisaban ,
mesmo para patrocinar a persoas, e que se podían retirar coa
miña sinatura.
O que non entendo é como
non se dotaron dun meio de
comunicación coa importáncia
que isto ten. Estaba aí o Galicia...

Devolvin
integramente
unha marea
de dólares
que puxeron
os de 'Alén mar'
á nasa
disposición.

Estaba e está. Nos empuxábamos por detrás a xentes como
Isaac, en todas as suas empresas. Por que se parou o Galicia?
Fixemos un estudo con "El País"
que, curiosamente, son os primeiros contactos con Fraga, para facer ali as páxinas de internacional e nacional e imprimilas
aquí via láser... Parámolo ainda
que segundo estudos de viabilidade podíase manter, pero a caída de Avui botounos atrás. Tivemos medo a dar un paso en

falso. Preferimos conservar a
cabeceira e comezar a facer o
edifício. Fumos enterrando cantidade de cartas, axudándolle ao
Isaac como se pode, manexando influéncias mesmo para conseguir a recalificación dos terreas que , nas mans dun especulador seria tremendo ... O que non
queremos é que unha só institución meta un peso. Os billetes
verdes non teñen cor, pero se
tes moitos billetes verdes man das no xornal.
Pero Realidade Galega tiña
cartas para apoialo?
Si, poderia telo apoiado. Pero
pensamos que non. Estamos
máis perta hoxe do que parece.
A surpresa pode xurdir. O meu
soño é lanzalo co fin de século,
no Ano Santo de 1999 témolo
que ver na rua.
Hai que dar pasos firmes. Non se
pode darlle máis fustracións ao
povo. Ternos como exemplo a un
centro galeguista que non se quer
deixar enterrar sen comprender
que hai que saber estar nos sítios. Bótannos as culpas aos galeguistas históricos ... Nós programámos algunhas causas, pero
non todas. Hai moita xente que o
que quer é sentarse á mesa.
+
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Manuel Pérez. á esquerda, e Carlos Mantilla. Dous oriundos de Saber, competidores en Vigo.

Carlos Mantilla vítima do seu afillado político

Manuel Johnson Tyson Pérez,
de corredor de fondo a peso pesado
• LINA LÓPEZ

Catro anos, só catro anos,
abondáronlle a Manuel Pérez
Álvarez para facer un auténtico
carreirón dentro do Partido
Popular. Un partido ao que se
Nos dous últimos anos Manuel
Pérez foise entrenando na política de deixar na cuneta ao seu
padriño político. Primeiro ao encabezar a candidatura popular
nas municipais de Maio -posta
ao que aspiraba Mantilla- e
despois ao aceder ás responsabilidades do partido en Vigo "por
aclamación", relegando de novo
ao senador.
E esta carreira tan espectacular,
própria de atletas como Ben
Johnson, ben que pudo artellarse nas terras da sua família no
verán de Saber do ano 1988,
cando alguns dos convidados
empezaban a pensar nas posibilidades da xoven promesa para
ser a alternativa ao PSOE en Vigo. Eses mesmos apoios puxé-

afiliou no ano 1987, cando
figurou na candidatura ás
eleicións municipais no segundo
pasto e ao que chegou do brazo
de Carlos Mantilla. E desde esa

ronse de manifesto por parte dalg un s persoeiros do PP máis
adiante. Uns persoeiros que desexaban alonxar ao ex conselleiro de Traballo de Santiago e, polo tanto, eliminar as súas influénci as sobre Manuel Fraga. E
apoios recebidos tamén dalguns
empresários vigueses, que no
seu momento recorriron a el para

obter axudas do governo gal,ego,
e que apostaron por Pérez Alvarez como candidato á alcaldia.
Pero esta carreira do mozo de
Sober comezou a ser ollada con
moitos receos entre algunhas
xentes que viñan traballando
arreo no PP vigués, e que non
acababan de comprender os se-

A Carlos Mantilla faloulle a sua
estratéxia, el, que loitou para que
Pérez ocupase a Consellaria
de Traballo,. acabou senda vítima
da sua táctica.

data as causas viñéronlle
rodadas. Deputado,
conselleiro de Traballo,
candidato á alcaldía viguesa e
presidente do PP vigués.

gredas de Manuel Pérez para subir tantos postes, anuiando a vontade da militáncia que quedara de
manifesto na eleición de Carlos
Mantilla como responsábel local
por duas veces consecutivas.
As críticas internas cara a traxectória de Pérez foron aumentando
a medida que se ian coñecendo
os nemes incluídos na sua candidatura ás municipais. O feito de
que introducise en pastos de saída a várias persoas en nada vencelladas ao partido e sen contar
coa dirección local enfriaron ainda máis unhas relacións que até
aquela apenas existían.
Mentres, Carlos Mantilla "pasaba" de case todo, cunha dedica-

ción practicamente aos seus negócios e ao Senado. Aproveitando esta situación o daquela ainda conselleiro preferia levar a cabo a sua própria campaña desde
Santiago e, apoiándose nas
duas persoas que con el colaboraban directamente na Xunta,
Manuel Costas e Xosé Antonio
Rodríguez Feijóo, promovía reunións e contactos nos distintos
bárrios da cidade, levando a cabo unha política de subvencións
e promesas que máis adiante
daban os seus froitos.

Democrácia
ou presidencialismo
Pérez Álvarez foi entón acusado
pala xente do seu partido en Vigo
de manter unha atitude excesiva-
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mente persoalista. Máis recentemente a esa acusación sumouse
a de falta de democrácia seguida
no proceso da sua designación
como presidente local.

Carlos
Mantilla

novo responsábel local habia
que escollelo por "aclamación"
xa que alguns militantes que se
monstraban partidários da votación axiña foron identificados como votos contrários.

A xustificación desta última acusación parece evidente. O Partido
Popular, con estatutos ou sen
eles, segue a ser un partido presidencialista segundo alguns dos
seus militantes. E, como no mundo do mar, xa se sabe que "onde
hai patrón non manda mariñeiro".
E o patrón é, por suposto, Don
Manuel, que un bon dia recebeu
unha misiva, supostamente redactada por un militante vigués,
na que se acusaba a Mantilla de
inoperáncia á frente do comité local, de boicotear a campaña de
Pérez ás municipais, e na que se
lle responsabilizaba dos avatares
vividos na pasada corporación
polo seu grupo municipal, que
culminaron co abandono de tres
concelleiros: os tránsfugas Manuel Alvite, Rafael Cameselle e
Xosé Lago Castro.

Economista. Xefe de persoal
no estaleiro "Vulcano" até
1983, no que comparece ás
eleicións municipais no 2Q
pesto da lista de AP. Nesa lexislatura pasa a ser o voceiro
do seu grupo cando Fernando Garcia del Valle se converte en presidente da Deputación.

Manuel Pérez conseguia ese
mesmo sábado ser o gran ho·me
do PP en Vigo. De xeito imediato
comezou a sua estratéxia de traballo coa militáncia dos bárrios.
Alguns din que con promesas de
axudas a subvencións. Outros
que polo seu carácter aberto e
amistoso.

Pero a "marte" política de Mantilla
foi unha marte anunciada. Cando
Fraga, nunha desas visitas relámpago a Vigo, asistiu á inauguración da nova sede do PP, ben lle
advertiu que "los votos no se
guardan en una caja fuerte". Ali
empezaron as suas desgrácias,
sen que el intentara cambiar as
causas, o que provocou alguns
problemas internos no PP local,
chegando os seus incondicionais
a pedirlle que nomease a alguén
que pudese facer o traballo que el
tiña abandonado. As cousas para
Mantilla empioraron ainda máis a
teor dos resultados eleitorais obtidos pola lista de Manuel Pérez o
pasado mes de Maio.

Táctica errada
O que parece claro é que a Carlos Mantilla falloulle a sua estratéxia. El, que potenciara a presenza do seu protexido nas listas ao Parlamento galego e que

Cabeza de lista polo PP nas
municipais do ano 87.
En 1988 pasa a ser o presidente local do partido, tras unha axitada asemblea, na que
se apresenta outra candidatura encabezada por Luís Regalado.
En 1990 é reeleito como presidente local, ao obter a maioria dos votos frente a candidatura de Carlos Rodríguez
Pablos.
•
Foi vice-presidente da Deputación de Pontevedra na pasada
lexislatura e desde 1988 é Sen~oc

+

loitou para que Pérez ocupase a
consellaria de traballo, acabou
sendo vítima da sua táctica, xa
que o afiliado voltou a Vigo máis
reforzado que nunca e ca ánimo
de desbancalo.
Despois, a piques de conseguir a
maioria absoluta, Manuel Pérez
tivo que aceitar que o PSOE,
máis unha vez, formase governo
tripartito, que o deixaba ás portas
de alcanzar a alcaldia. As moitas
promesas feitas desmoroáronse,
e as relacións entre o grupo municipal e a sede da rua Areal seguiron xelándose cada vez máis.
A única solución pasaba por de-

ANXO IGLESIAS
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Manuel Pérez
Licenciado en Direito. Antes de
ingresar na vida política era funcionário na Inspección de Traballo.

legos do 89, intégrase no executivo galega como Conselleiro
de Traballo e Benestar Social.

Ocupou o segundo lugar na
candidatura do PP nas municipais de 1987, afiliándose nesas
mesmas datas. Foi vice-presidente do partido en Vigo.

Ocupa ese pasto até un mes
antes de celebrarse as eleicións
municipais de 1991, apresentándose como cabeza de lista
na candidatura do partido con servador ao Concello de Vigo.

Nas eleicións autonómicas de
1988 ocupou o terceiro pesto
dentro da candidatura da província de Pontevedra. Tras a vitória de Fraga nos comícios ga-

Nestes intres é o voceiro da
oposición no Concello e segue
a ser deputado autonómico. Foi
eleito tamén presidente local do
PP o pasado 9 de Novembro. •

sembarcar na presidéncia local, e
iso conséguese grácias ao sistema "democrático" que, ao parecer, propugna o Partido Popular.

que houbo promesas para que
Mantilla pudese optar por figurar
nas listas do seu partido ao Parlamento español ou ao Senado.

Un sistema democrático que
consiste en "pregarlle" a Mantilla
que presente a sua demisión.
Primeiro nunha reunión celebrada en Pontevedra con Xosé Guiña, Vítor Manuel Vázquez Portomeñe, Xosé Barros e César Mera, e despois nun contacto directo do interesado con Manuel Fraga. O líder popular non lle deixa
opción posíbel. O ultimato para
obter resposta satisfactória era
de escasas horas. A cámbio dis

Fraga foi, por suposto, o primeiro
en saber a decisión. Pero Carlos
Mantilla apresentaba oficialmente a sua demisión na xunta local
do pasado 9 de Novembro. !mediatamente elexíase "por aclamación" a Manuel Pérez, nunha
reunión que en moitos momentos estivo teledirixida polo secretário xeral do partido na Galiza.
O intelixente e espilido Guiña deseguida se encarregou de "convencer" aos presentes de que o

Pero nese camiño, que xa parecia de rosas, crúzaselle a figura
de Xosé António Carrera, vicesecretário xeral de finanzas e ·administración e xerente das duas
campañas últimas do PP vigués,
quen anúncia publicamente a sua
decisión de apresentar unha candidatura alternativa na próxima
asamblea local. O "cabreo" de
parte da militáncia queda de manifesto claramente con esta decisión, e mália a confianza que dá
ser o candidato oficialista, Pérez
Álvarez ponse algo nervoso e
chega a pretender cesar nos
seus postas a alguns dos homes
de confianza de Mantilla.
Este último, pola sua banda,
amósase tamén preocupado polo
anúncio de Carrera, pois é consciente de que a cúpula do seu
partido lle está a pedir a máxima
discreción e teme que o relacionen cunha manobra que poderia
rematar coa sua carreira política.
Unha vez máis, padriño e afiliado
coinciden. Desexan tranquilidade,
pero os ánimos na rua Areal están caldeados e espéranse aconteci mentos. A criación dunha xestora seria un precedente perigoso, pero Manuel Pérez tampouco
parece disposto a dirixir o partido
cos que considera "infiltrados" de
Mantilla. O desenlace, país, segue a ser unha incógnita e a polé+
mica segue servida.

CAMPAÑAS NACIONALISTAS

Séguense a sumar entidades de todo tipo

A campaña a ~rol da autodeterminación
rematará o 6 Cle Decembro
•B. LAXE

A campaña a pral da
autodeterminación que veu
realizando o BNG
rematará coa
manifestación que terá
lugar en Compostela o
próximo 6 de Decembro.
A manifestación sairá ás
12 do meio-dia da
Alameda, lugar xa
tradicional de arranque
das manifestacións
nacionalistas e rematará
noutra praza mítica para
o galeguismo : a Quintana.
As distintas agrupacións locais
do BNG puxeron autobuses a
disposición daquelas persoas
que se queiran sumar a esta reivindicación para transladalos a
Compostela. Os organizadores
están seguros do éxito, sobretodo se o tempo axuda, considerando ademais que a manifestación do dia dous non ten que

restarlle concorréncia á do dia
6, senón que o éxito do 2-D debe aguilloar ainda máis a conciéncia dos galegas, ainda que
para moitos non vaia ser moi
doado desprazarse duas veces
na semana a Santiago para manifestarse.
Diversas entidades e colectivos,
tanto galegas como de emigrantes estan tacando chegar a
sua adesión a esta convocatória: comités de empresa, asociacións culturais, deportivas e
viciñais, colectivos de diversa
índole, están a manifestar o seu
apoio. Un destes exemplos é o
comunicado que nos enviou a
asociación cultural Ga/iza Hoxe
de Xenebra no que afirman que
"conscientes da importáncia político-social que a autodeterminación supón para o naso povo,
asumimos a nosa responsabilidade de !aburar nese senso ,
segundo mandan os estatutos
da nosa asociación e, por conseguinte, aportamos a nosa solidariedade e firme apoio á devandita campaña".

Quen ainda non respostaron foron
as distintas formacións políticas
ás que o BNG remesou unha carta a pasada semana para que se
sumasen á manifestación.

Aprobada a moción
en Monforte
O Concello de Montarte aprobou
tamén unha moción a prol da
autodeterminación, ao votar a
favor o BNG, PSG-EG e CG,
partido ao que pertence o alcalde, Celestino Torres, nun pleno
moi tenso no que os Populares
non só descalificaron ao alcalde
e ao seu grupo , por sumarse
aos independentistas, senón
que insultaron a BNG e PSG-EG
aos que colocaron ao borde da
legalidade. En círculos políticos
monfortinos as palabras do representante da direita española,
Dámaso López, interpretáronse
como un intento de agriar as relacións de Celestino Torres co
PP, para que este non aceite os
requebros de entrada nas fileiras
populares.
•

A DIFICIL E INEVITÁBEL REFORMA DA CONSTITUCIÓN
FRANCISCO RODRÍGUEZ

A moita xente chamara-lle a atención que,
nunha época en que todo o que acontece
no mundo, está tan interrelacionado, reviva o sentimento nacionalista, o anceio de
autodeterminación nacional dos pavos sometidos. Castelao explicaba a este respeito que existe necesidade de igualdade e
de subsisténcia das nacións, que é compatíbel coa interdependéncia, e mesmo
unha condición necesária, para que aquela funcione en benefício colectivo, de todos. Non se pode negar que, dos grandes
sistemas filosóficos , foi o marxismo leninismo o que máis subliñou o carácter internacionalista das reivindicacións progresistas para a Humanidade. Curiosamente
foi tamén o leninismo quen, de forma teórica, aínda que sempre prática, alertou
contra a criación de unidades supra-nacionais baseadas na opresión e na forza e
non na libre vontade dos seus membros.
Lenín deixou escrito que "a unión dos listados debe producir-se voluntariamente,
sobre unha base verdadeiramente democrática internacionalista, que é imposíbel
sen a liberdade de separación "(Revolución proletária e direito das nacións á separación, 1915). Foi esta perspectiva a
que posibilitou máis que as demagóxicas,
oportunistas, reaccionárias e xovinistas
proclamas anti comunistas dun Boris Eltsin a actual saída á problemática nacional
na ex-URSS.
Os acontecimentos da Europa central e do
Leste viñeron facer menos tabu a defensa
do direito de autodeterminación, por máis
que a Europa Occidental (CEF) sexa descaradamente hostil á plasmación deste direito no seu ámbito territorial. Contado, é
un direito elementar para as nacións do
Estado español, do Estado francés, do Estado británico, do italiano ... , todos eles Estados plurinacionais. Sen dúbida, estas
nacións están aferrolladas. Sen irnos máis
lonxe, a crise do marco autonómico no Estado Español, non se pode manter indefinidamente xirando arredor da roda do muíño estatutário e constitucional como defenden os que non queren cambiar a actual
estrutura de poder. O modelo europeu que
se nos intenta vender continuamente, non
é precisamente realidade igualitária, internacionalista e solidária. Percorren libre-

mente os grandes capitais os territórios diversos da CEE. Non son equivalentes as
situacións sócio-económicas dos seus pavos, nen os direitos dos seus traballadores. lnxectan o veneno do eurocentrismo,
valoración dun centro "superior'' xermanosaxón coas suas bisbarras periféricas. Entre estas periférias está Galiza, como modelo exemplar. Debe contentar-se coa sorte de pertencer xeográfica e politicamente
a un fachendoso primeiro mundo, que non
morre de fame. Nada máis. Os desherdados do denominado Terceiro mundo, previamente esquilmados e esganados, son
outra cousa, da que "afortunadamente" podemos afastar-nos pala nasa ubicación e
integración na CEE, disposta polo Estado
Español. Un Estado que, como os outros
da Comunidade Europea, non logrou nen
está por lograr a igualdade entre os seus
povos, nen a desaparición da miséria dentro das suas fronteiras. O Tratado que fixo
o Estado Español coa CEE é especialmente impresentábel e agresivo cos intereses da nosa nación. Mesmamente non
pode ser aceitado por aqueles que aspiran
idealmente á posibilidade dunha competéncia plural no marco comunitário. Están
previamente trucadas as regras de xogo;
as esixéncias para coa nosa economia
son fraudulentas.

financiación das Comunidades Autónomas se faga cos critérios do seu posto.
Pero, por moitos foguetes de artificio que
lancen os pseudo deterministas, por moitas que sexan as suas bravatas instantáneas, cando se toca a trompeta do siléncio, desaparecen as suas proclamas, diluen a sua radicalidade ou desvianse deste obxectivo. Fican na procura do autogoverno dentro da panacea do marco constitucional e estatutário. Parece como se o
libertinaxe fose só flor dun tempo prudencial, nun contexto e cuns obxectivos coxunturais precisos. Parecen obedecer a
unha voz poderosa que advirte de que fóra da melodia constitucional e estatutária
non hai salvación nen alternativa escoitábel. Para isto non compria menear tan
rimbonbante, elementar e inealinábel direito, porque dentro da legalidade vixente
non ten lugar posíbel. Ilustrativo o caso de
aqueles que piden perdón por plantexar
este tema esvaidamente, cando fóra de
toda resolución aluden á reforma da
Constitución se fose necesário. Como se
non se soupese da absoluta e imperiosa
necesidade desta reforma en calquer posibilidade de recoñecimento teórico, xa
non prático, do direito de autodeterminación para as nacións do Estado español.
Ternos que defender sen ambigüidade, e

Pero está a confusión. Se este debate é
inevitábel, cómpre contar coa cirimónia
desnortadora, ás veces mesmamente
através de epatantes adalides da causa
autodeterminista. Non é de recibo afirmar
que o direito de autodeterminación está
depositado nos parlamentos autonómicos
das nacións que hoxe integran o Estado
Español. Está nos seus povos respeitivos.
Aínda máis ridícula e confusionista pode
resultar a pretensión de que se recolla
nunha carta outorgada este direito, ou a
ideia de que, afondando na autonomia,
chegamos, por un proceso mecánico, a
cair na autodeterminación. Ninguén nos
pode librar de que o salto cualitativo significa a desaparición da carta outorgada, a
sua superación pura e simples. Desde as
órbitas do denominado nacionalismo de
direitas catalán .e vasco, usa-se o termo
como arma arroxadiza coa que ameazar
ao Governo Central para que o reparto da

Entre as periférias está
Galiza, como modelo
exemplar. Debe
contentar-se coa sorte
de pertencer xeográfica
e politicamente a un
fachendoso primeiro
mundo, que non morre
de fame. Nada máis.

desde dentro mesmo da própria mecánica
das regras de xogo estabelecidas polo
texto constitucional, que existe a posibilidade, con moitas dificuldades e cortapisas, de que se reformen os artigas 2 e 3
no Título 1 da Constitución Española, única forma legal de que se recoñeza o direito de autodeterminación no Estado. Estes
artigas deben desaparecer porque son
antagónicos con aquel direito. Non se pode seguir a manter un artigo como o 2 que
está abertamente inspirado na saña españolizante e opresiva da Falange español
de José António Primo de Ribera.e oa que
coinciden as alternativas libarais no problema da cuestión nacional. Non é de recibo un artigo como o tres que nos submete a todos os povos do Estado ao imperativo inesquivábel do español mentras
concede uns direitos subordinados e impracticábeis aos outros idiomas nos seus
próprios territórios. Debe recoñecer-se polo de pronto unha fonte plural na soberania do Estado. Hai que recoñecer abertamente a existéncia das nacións e aceitar
as consecuéncias que disto se derivan.
Para os que se asusten de hipotéticas
convulsións incontrolábeis, recomendamos-lles que propoñan xa unha reforma
do artigo 6~. menos problemática, política
e xuridicamente talando na que se contemple o Senado como cámara das nacións, con direito e veto nos asuntos que
as afecten gravemente. Tampouco están
dispostos a este recoñecimento simbólico,
que orientaria nun camiño federal o actual
marco autonómico, cheio de contradicións
e impresentábel desde as demandas nacionalistas e mesmo desde unha óptica
máis funcional para a Administración. Tarde ou cedo será inevitábel este camiño.
Con maiores ou menores convulsións.
Fachendosos e presuntos demócratas
non poderán impedir que se demanden,
por via democrática, cauces de solución
para os graves conflitos que hoxe vivimos
de forma específica, cada unha das nacións do Estado Español. Pacificamente,
pero con claridade e sen mistificacións.
Os verdadeiros demócratas non podemos
aceitar máis que a liberdade e a igualdade
para os indivíduos e os povos, como xa
•
advertiu o noso Castelao.
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"... nas súas carnes} producto dunfia
raza única que só puido nacer nunfia
terra única. lin privile.rio que durante
séculas so upo consen,arse ... "
'Térneira
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JOSAN RUIZ TERRÉS

MARTIN KHOR
"Poñer á agricultura familiar a competir coas multinacionais é
como pretender que un neno africano corra con Carl Lewis#
• JOSAN RUIZ TERRÉS

Martin Khor Kok é, ademais dun brillante economista, o director das investigacións que realiza a Asociación de
Consumidores de Penang, Malásia. Tamén é vicepresidente da Third World Network, da Asia Pacific Peoples Network -duas
activas axéncias alternativas de notícias- e de Sahabat Alam Malayssia (os Amigos da Terra de Malásia, que gañaron o
·prémio Nobel Alternativo no 1988). Coordena o Movimento Mundial do Sosco Tropical. Nesta entrevista explica
esencialmente o verdadeiro alcance qua para a Natureza e o Terceiro Mundo poden ter os acordos comerciais do GATT
(Acordo Xeral de Aranceis e Comércio), ainda en fase de negociación.
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Como ve o futuro, en canto a
consumo de recursos e distribución da riqueza?

1

Coa Guerra do Golfo demostrouse que se un país non oferece os
recursos na cantidade e ao précio que determina Occidente entón ten que recebar unha leción.
A perda de 150.000 ou 200.000
vidas iraquies frente á de vários
centos de nordeamerianos, indícanos que os paises do norte están dispostos a calquera causa
para mantero seu control dos recursos. Até agora conformábanse con manter dictadores ou subvencionar á guerrilla para frear
calquer proxecto social que dese
prioridade á saude e á educación
da povoación, en vez de grandes
encaros ou dos monocultivos coloniais. A guerra demostrou neste
caso que se pode ir moito máis
lonxe e que os meios de comunicación só serven aos interess do
gañador.
Hoxe, moitos occidentais consideran que os habitantes do Terceiro Mundo son os responsábeis da crise ecolóxica, porque
talan as selvas e reprodúcense
demasiado. Non se decatan que
esas persoas sacrif ícanse polo
resto da humanidade. A povoación mundial é de 5.000 millóns
de persoas. Delas, mil millóns -o
20%- viven no Primeiro Mundo e
consumen o 80% dos recursos
mundiais. Os outros 4.000 millóns teñen un nível de consumo
15 veces máis baixo. É dicer, mil
millóns de persoas consumen 15
unidades de recursos mentres
os outros catro mil millóns consumen catro unidades. Dise que
o Sul ten demasiada povoación,
pero toda esa imensa povoación
xunta só consume unha cuarta
parte do que utiliza o norte! Cal
é o problema? Povoación ou
consumo? Manipulando ese
conceito a vítima apreséntasenos como culpábel.

Que implica o mercado libre
para o Terceiro Mundo?
O termo mercado libre adquiriu
un ha espécie de sen so mítico
nos últimos tempos, parecendo
algo bon por definición. Coido
que se alguén examina o mercado libre dun xeito rigoroso, descobre que non sempre resulta
beneficioso, ainda que pode selo
en determinadas épocas e lugares. No mercado libre rexen as
mesmas reglas para todas as
persoas que comércian, apesar
de que algunha delas sexa moito
máis débil que as outras. lmaxinemos unha carreira de 100 metros lisos con atletas ben preparados de vários paises .... O máis
normal é que ninguén discuta o
resultado. Pero que diferente seria esa mesma proba se corresen, por exemplo, Carl Lewis e
un miniño africano de tres anos
que leva dous dias sen comer.
Ninguén no seu sano xuício diria
que é unha carreira xusta, pois
que, mesmo partindo da mesma
liña, as suas capacidades son
moi diferentes.
Esa analoxia permítenos ver como unha série de empresas
multinacionais controlan a meirande parte da produción e o comércio mundiais. Se as pequenas empresas familiares do Terceiro Mundo deben competir con
e!as sabemos a priori que irán a
pique. lso xa sucedeu durante a
época colonial, na que granxeiros que cultivaban algodón, por
exemplo na India, foron eliminados polo mercado libre. Os grandes cultivadores de Inglaterra, e
máis tarde os nordeamericanos,

DELMI ÁLVAREZ

arrasaron o mercado e a indústria textil quebrou en moitos sítios do mundo. Agora preténdese
que nengun país membro do
GATT poda axudar ou protexer a
sua produción agrícola frente ás
importacións a baixo prezo chegadas doutros paises. lso significará a ruina para moitos agricultores e gandeiros do Terceiro
Mundo ou para aqueles da CE
ou o Xapón que subsisten agora
a base de subvencións.
Non podemos permitir que as
multinacionais comércien ou invistan nos países do Terceiro
Mundo sen nengunha caste de
restriccións. Se iso ocoáe, xa se
pode prever que os paises probes, con economias a nível mundial xa considerabelmente marxinadas, estarano ainda máis. Ese
proceso estase acelerando debido ás negociacións do GATT a
partir da Ronda Uruguai, nas que
é preciso influir.

O 20°/o vive no
Primeiro Mundo
e consume o

80°/o
dos recursos
mundiais.

Con elas preténdsese que o Terceiro Mundo abra a sua economia ao investimento estranxeiro
sen protección nengunha. Por
iso, se se intenta regulamentar a
participación desas empresas foráneas para que non podan ter
máis dun 50% das accións das
empresas do Terceiro Mundo, ou
se se pon un límite aos benefícios que podan retirarse dun país, ou se se di que o 30% do material empregado na produción
debe chegar de fontes locais, ou
que non se pode empregar man
de obra estranxeira, ou que só
cinco xerentes poden ser estranxeiros -por citar algunhas leis co-

1

Mercado xusto
non é o mesmo que mercado libre'

Cal será o impacto ambiental
do GATT nos paises do Terceiro Mundo?

É un tema no que estamos investigando canto podemos. No
futuro quizais nos atopemos
unhas consecuéncias terríbeis,
difíceis de imaxinar.
Por exemplo, se se liberalizan
as relacións comercais e os investimentos até o extremo que
propoñen os Estados Unidos,
non podaremos saber até que
ponto os governos terán autonomia para estabelecer regulacións que afecten ao médio ambiente, á saude laboral e a outras cuestións de seguridade.
Pode que algunhas destas regulacións se consideren contrárias aos princípios do mercado
libre e o libre investimento. Hai
só un par de anos lndonésia
propuxo proibir a exportación de
ratán, un producto forestal moi
importante que se estaba facendo cada volta máis escaso. De
imediato, os Estados Unidos e a
CEE acusaron ao governo indonésio de adoptar posturas proteccionistas e ameazárono con
represálias.

Q

GATT poderá
estabelecer que
se un governo
decide proibir
alimentos
contaminados
estará
adoptando
posturas
proteccionistas.

impulsados esencialmente palas grandes transnacionais,
téntanse canear todos os logros na defensa do meio ambiente e a saude que podan supor un obstáculo ao comércio
mundial.

Existen alguns proxectos positivos no GATT de cara á protección do meio ambiente e a
saude da povoación?
Baixo as normas do GATT, un
governo poderá propor que non
haxa nengun tipo de comércio internacional con resíduos tóxi cos
ou productos proibidos ou perigosos, Porén, até o dia de hoxe
nengun país desenvolvido abordou este tema. Alguns paises do
Terceiro Mundo intentaron que o
comércio con resíduos tóxicos se
incuise na axenda do GATI, pero
os paises desenvolvidos ignorárono por completo.
Asi, apesar de que o GATI poderia utilizarse para protexer o
meio ambente, na práctica emprégase para todo o contrário .
Coido que todos os cidadáns
responsábeis do mundo debe ríamos loitar por un GATT mellar
e en defensa do princípio do
mercado xusto, contrário ao do
mercado libre.
+

Estamos a piques de observar
algo semllante no terreo dos alimentos contaminados. Xa existe un comité internacional sobre
eles que engloba á FAO, á OMS
e, créano ou non, ao GATT. Se
chegan á conclusión de que os
alimentos contaminados con
certa dose de radioactividade
non son perigosos, o GATT poderá estabelecer que se un governo deciden probir eses ali ·
mentos estará adoptando posturas proteccionistas .
A meio dos acordes do GATT,

XURXO LOBATO / AROUIVO
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Este é un gran país
cun gran futuro.
Un país emprendedor
e ilusionado.
Un país que
só necesita
que institucións como Caixavigo
crean nel e o apoien.
Caixavigo está sempre aberta a apoiar
a este país.
A potencia-lo seu desenvolvemento económico.
A procura-las solucións axeitadas ás xentes
do mar, do campo e da industria deste país.
A fo menta-la súa cultura e os seus sinais
de identidade.
A investir nos proxectos das xentes que f an
de Galicia un gran país.
Caixavigo. Unha Caixa para un .País.

Caixavigo
Selilpre aberta a Galicia
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Non son os pobres
os que destruen os boscos senón a indústria 1
En canto ao tema das selvas
tropicais, coida que se conseguirá unha meirande protección
destas no Terceiro Mundo?
Hai quen din que son os probes
quen están a destruir as selvas,
pero en realidade é a indústria a
meirande responsábel da sua
desaparición. A indústria da madeira, a hidroeléctrica, a gandeira ... todas suprimen imensas extensións de selvas, E, ao mesmo tempo, a falta de reforma
agrária nos paises onde escasea a terra para os labregos pobres está impulsándoos a colonizar o bosco, como sucede por
exemplo no Brasil. Se procuramos a raiz do problema, observamos que son o poder e a desi1 guladade os responsábeis da
destrución do bosco tropical.
Coido que todo o mundo comeza a ser conscente diso, o que
non quer dicer que esa concién.cia míngüe a tala masiva.
As ultimas estimacións indican
que a destrución é cada vez meirande, debido á actividade da indústria da madeira, aos proxectos
de desenvolvimento nas zonas
forestais e aos incéndios. O último perigo consiste en que o basca está sendo destruido mesmo
en nome da sua salvación, a base de proxectos da indústria forestal camuflados como proxectos ambientais. Por exemplo, co
TFAP (Tropical Forest Action
Plan), un plan do Banco Mundial
e a FAO, preténdese obter 8.000
millóns de dólares dos governos,
especialmente dos paises do norte, para salvar o bosco tropical.
Pero se examinamos os proxectos concretos do TFAP descobriremos que grande parte deles benef íci an á indústria madeireira.
Cando os governos de Occidente
responden ás esixéncias dos
seus cidadáns decindo "financiaremos a protección dos boscos",
en realidade queren dicer que
axudarán ás indústrias que cortan
e procesan a madeira.
Que pode facerse a nível na-

muns no Terceiro Mundo-, entón
afirmase que todas esas medidas son ilegais porque violan os
acordes do GATT.
O GATT, daquela, non fai excepcións cos paises probes?
O que o GATT recoñeceu até
agora é que os paises do Ter. ceiro Mundo atópanse nunha situación débil por motivos históricos e coloniais, e que merecen
alguns priviléxios e isencións
das reglas xerais do GATT. Actualmente o GATT inclue unha
disposición · que di que, se os
paises en vias de desenvolvimento teñen problemas coa balanza de pagos, estes quedan
isentos do cumprimento de determinadas reglas sobre o mercado libre até que esas dificuldades se superen. Pero os paises desenvolvidos están na procura de mudar esas reglas, de
maneira que os paises do Terceiro Mundo xa non podan utilizar a balanza de pagos como
un xeito de suspender o pago
das tarifas ou o cumprimento de
determinadas disposicións do
GATT.

cional e internacional para
conservar o hosco tropical?
Deberia proibirse totalmente a
tala en todas as selvas tropicais
que quedan. Nas que se achan
xa moi mermadas, iso permitiría
unha rexeneración. Nas zonas
onde desapareceu o bosque orixinal pode reservarse unha parte da terra para plantar arbres
autóctonas que permitan obter
madeira. Se se conseguise iso
non faria falla cortar os boscos
tropicais.

tos derivados dela. A nível de cada país, quen mellar defenden o
bosco son os nativos que viven
perta del e os grupos ambientais.
Precisamos poi íticos que se ocupen dos problemas da agricultura, da terra e o emprego, de maneira que a·s labregos dispoñan
de terra dabondo e non teñan
que arrebatarlla ás selvas. Precisamos a conxunción de tres factores: a acción dos consumido-

res, a proibición de cortar arbres
e unha boa política agrária e rural, cuxa meta sexa a distribución
máis igualitária da terra. Con iso
reduciríase a presión que sofre o
basca tropical.
Porén, os paises tropicais terán
moitas dificuldades para limitar a
explotación das suas selvas. O
país ao que lle quede tan só un
5% dos seus boscos tropicais fa-

cilmente proibirá a sua tala; pero
iso é moito máis difícil se se trata
dun estado como o Brasil, onde
as selvas da Amazónia ainda teñen unha grande extensión. Deberiase estabelecer un mecanismo internacional polo cal os paises desenvolvidos compensaran
(nen sequer digo axudaran!) a
aqueles paises que teñen un
bosco tropical e se comprometan
•
a non destruilo.

En xusta concordáncia, as empresas e os consumidores de
Occidente, que son quen máis se
aproveitan dos boscos tropicais,
deberían reducir o seu consumo
de madeira tropical e de produc-

Un plan do
Banco Mundial
pretende
obter 8.000
millóns de
dólares para
salvar o basca
tropical.
Pero se
examinamos os
proxectos
concretos
descobriremos
que grande
parte deles
benefícian á
indústria
madeireira.
De que xeito afectarán as disposicións da Ronda Uruguai
ao Terceiro Mundo?
O GATT orixinalmente criouse
para regular o comércio con
bens materiais, pero agora, os
paises desenvolvidos están intentando que inclua tres áreas
novas: os servícios, a propriedade intelectual e os investimentos
estranxei ros.
As empresas internacionais de
servícios presionaron aos governos dos paises desenvolvidos, especialmente ao de Estados Unidos, a fin de que o
GATT sexa o policía· que asegure que as empresas de servícíos
teñan liberdade de acción para
exportar e investir, especialmen-

MUNDO e FELIX CAL

te no Terceiro Mundo. Posibelmente desexan que o GATT se
convirta nun promotor do mercado libre e do libre investimen-

Mil millóns de persoas consumen
15 unidades de recursos mentres
os outros catro mil millóns
consumen catro unidades.

to no sector dos servícios. lso
inclue a banca, os seguros, a información e as comunicacións,
os meios de comunicación, os
servícios profisionais como os
dos médicos e avogados, as
axéncias de viaxes, os contábeis, a publicidade, etc ... é dicer, toda a amalgama que constitue a indústria dos servícios
que, hoxendia, forma unha parte máis importante do Producto
Interior Bruto dos paises industrializados que as manufacturas
ou a agricultura.

Isa suporia practicamente a erradicación dos últimos sectores do
Terceiro Mundo que seguen baixo
o control das empresas nacionais.
Pensemos que, no que concerne
ás manufacturas e a agricultura,
moitos dos paises do Terceiro
Mundo xa se atopan baixo o control das empresas multinacionais,
sexa a modo de investimento ou
pala adquisición dos seus productos para o mercado mundial. O
sector dos servícios é o único que
permanece basicamente ainda en
mans de empresas locais.

Duplicar a súa nómina ou pensión é do mais doado.
Soio con te-las domiciliadas en calquera das oficinas de Caixa Ourense,
vostede participa automáticamente
no sorteo de dúas nóminas ou catro pensións semanais
ata o 15 de Decembro.
Ademáis, coa domiciliación da súa nómina ou pensión en Caixa Ourense,
vostede poderá beneficiarse de todo-los nosos servicios.
¡BOA SORTE!
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·A meio do GATT, as empresas
. multinacionais pretenden introducirse no Terceiro Mundo, e
non tan só coa liberdade para facer negócios e investir .no sector
dos servícios, senón beneficiándose ademais dunha cláusula
adicional denominada trato nacional. Con ela, calquer empresa
estranxeira que quera estabelecerse no Terceiro Mundo receberá o mesmo trato que as empresas locais e nacionais, e gozará
das mesma liberdade de acción.

axuda para o desenvolvimento do
Terceiro Mundo. Porén, hoxe está
considerado como a institución
que financiou unha xeneración de
proxectos que perxudican ao meio
ambiente e non son progresistas
a nível social. Asi que o Banco
Mundial tivo que responder criando unha ponla ambiental e preocupándose máis pala sua imaxe
pública. Tamén comezou a estudar o impacto ecolóxico dos seus
proxectos con meirande atención.
Porén, coido que gran parte dos
seus proxectos seguen senda
destructivos. En calquer caso, hoxe os grupos ambientalistas e os
que teñen intereses públicos poden empezar a dialogar co Banco
Mundial nunha linguaxe ecolóxica,
co que este pode enfocar os seus
proxectos dun xeito respeituoso
co meio ambiente.

Non pode-mas
permitir que as
multinacionais
comércien ou
invistan nos
países do
Terceiro Mundo
sen negunha
caste de
restricción.

Como ve as próximas reunións internacionais de organización s non-guvernamentais, que se van celebrar en

Moitas das
causas que
están tentando
impar os países
desenvolvidos
estanse
propendo nas
negociacións
a porta pechada
que se celebran
en Xenebra.

Alguns paises do Terceiro Mundo restrinxen a participación dos
bancos estranxeiros na sua
economía, concedendo tan só un
número limitado de licéncias ou
permitindo que participen só en
determinados negócios; ou ben
Hes impiden a apertura de sucursais nas pequenas povoacións,
de maneira que os bancos locais
reunan unha meirande cantidade
de depósitos. Porén, de acordo
co GAIT, os bancos estranxeiros
gozarán probabelmente dunha liberdade absoluta.

Fráncia e Brasil?

No campo dos meios de comunicación, os recentes acordos do
GATT poderian significar que as
compañías e persoalidades do
mundo dos meios de comunicación, incluindo os grandes proprietários de Estados Unidos · e
Austrália, teñan o direito de introducir cadeas de televisión e
meios impresos no Terceirn Mundo, e, deste xeito, encauzar a
sua cultura e o consumo.
Os paises do Norte, que son
grandes criadores de tecnoloxia,
queren someter a propriedade
intelectual das suas patentes ás
normas do GATT. Se o Terceiro
Mundo aceita os TRIP (Direitos
de Propriedade Intelectual relacionados co Comércio), todos os
seus sectores de produción terán que pagar royalties aos danos das patentes polo uso e a
produción de máquinas e ferrramentas, productos de consumo,
sementes, mediciñas, espécies
animais,etc .. Os custes de produción resultarán insostíbeis, e
todo se poderá calificar de imitación, como xa pasou coa indústria informática brasileira frente á
IBM. Proibiráselles a fabricación
de moitos productos e o seu potencial desenvolvimento variase
anulado.

Por que os paises do Terceiro
Mundo, especialmente aqueles
cun governo progresista, poden ceder ante semellante recolonizaclón?
Coido que hai duas razóns. Unha é a ignoráncia e outra a política da cenoura e o pau. lgnoráncia porque moitas das causas
que están tentando impar os paises desenvolvidos estanse propendo nas negociacións a porta

ANXO IGLESIAS

Os países
desenvolvidos
están intentado
queoGATI
inclua tres áreas
novas:
os servizos,
a propriedade
intelectual e
os investimentos
estranxeiros.
pechada que se celebran en Xenebra. Quen están negociando
directamente son os diplomáticos, e os paises do Terceiro
Mundo teñen unha representación diplomática moi escasa, sobretodo se a comparamos coa
de Estadqs ..nidos, cuxo corpo en
Xenebra é verdadeiramente vas-

to. Ademais, os diplomáticos do
sur non se encarregan só do
GAn, senón de todas as demais
organizacións internacionais, como a OMS, a OIT, etc. Resulta
difícil seguir todo o que sucede
nas negociacións do GATT, pois
que a veces celebra tres ou catro
subencontros nun mesmo dia. E
os políticos da cúpula e os líderes da planificación do Terceiro
Mundo posibelmente non se decaten das verdadeiras implicacións que teñen as negociacións
do GATT. Disfarzada con palabras moi técnicas, a ronda Uruguai poderia verse como unha
simples negociación comercial
máis, cando non o é.
En calquer caso, tamén hai alguns governos do Terceiro Mundo que comprenden o alcance
deste tema, entre os que destacan os da India e Brasil. Con eles
recórrese ás sancións. A India,
por exemplo, foi colocada nunha
lista de observación por non ter
dado acceso aes Estados Unidos
á sua indústria de seguros. Ternos que considerar que estas
medidas se ~ornaron para presio- _
nar á India, a fin de que non

adopte posturas fortes sobre o
GATT e a ronda Uruguai. Algo
semellante sucede co Brasil.
O estímulo da cenoura consiste
en que alguns paises do Terceiro
Mundo poden ter a impresión de
que, se abren o camiño para os
paises desenvolvidos en campos
como o sector dos servícios, os
investimentos e os direitos da
propriedade intelectual, podarán
ter benefícios neutras áreas. Por
exemplo, poderáselles facilitar o
acceso aos mercados dos paises industrializados con aranceis
reducidos. Pero creo que isto é
só unha ilusión, pois os paises
industrializados violaron repetidamente intercámbios comerciais semellantes cos paises do
Terceiro Mundo.

No últimos anos os bancos
multilaterais parecen ter emprendido unha política máis
ecolóxica. Observa alguns cámbios nos seus novos proxectos
para o desenvolvimento?
Ten habido algun progreso a nível
conceitual. No pasado, o Banco
Mundial parecia un paladín da

Esas conferéncias non deberían
limitarse a promulgar unha série
de normas ecolóxicas, senón
abordar tamén as desigualdades
da economía mundial. O tema
clave non é o meio ambiente, senón o control dos recursos mundiais, como unha pequena proporción do mundo, está explotando a Terra, consumindo en
exceso, hiperdesenvolvéndose ,
e non obtendo máis felicidade
como resultado, senón máis alienación, tanto nas relacións co
seu próximo como coa natureza
e os outros pavos.
O modelo alternativo de sociedade que procuramos implica máis
igualdade no mundo, menos consumo , mellor conservación dos
recursos, emprego de tecnoloxias apropriadas, autoxestión da
saude, mellaras na educación ...
Unha cultura, a decote, que esteña enfocada sobre as cousas
que realmente teñen valor. Ternos que redefinir o significado da
riqueza e das relacións humanas
de pais e tillos, homes e mulleres, irmáns e irmás,etc .. Ternos
que buscar a verdade e o coñecimento que nos fai felices, cultivando un activismo social por un
mundo mellar. A verdadeira riqueza pouco ten a ver co materialismo. Fan falta grupos e indivíduos que propugnen a xustícia
social, o equilíbrio norte/sur e o
desenvolvimento ecolóxico. Esa
é a mensaxe que as organizacións non-guvernamentais deben
enviar aos governos, ao público e
aos meios de comunicación. •
Martín Khor é economista e vicepresidente da Axéncia de Notícias para o
Terceiro Mundo. As suas opinións,
publicadas en Integral coinciden no
tempo negociación do GATI
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4.649 Kms.
de novas estradas con un investimento de

e

Millóns de pesetas

Xa se presentou en
Santiago o Plan de Estradas
de Galicia.
Agora poderá coñece-los
4.649 kilómetros das
estradas que levarannos ata
o ano 2000.
4.649 kilómetros que
supoñen uns investimentos
de 273.000 millóns de
pesetas e a creación
de 4.000 pastos de traballo.

273.000 millones
que significan o
desenvolvemento
económico de tódo-los
pobos de Galicia;
a comunicación de Galicia
co futuro.
O Plan de Estradas de Galicia
está aberto para vostede
nunha exposición permanente.
Veña e coñeza o seu futuro.

, --

UNTA
1
DEGAUCIA

Consellería de Ordenación do Territorio eObras Públicas
Dirección Xeral de Obras Públicas
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QS MEIOS DE COMUNICACIÓN EOCÁMBIO

Manuel Vázquez Montalbán
1

A clave ·para recompoñer unha prensa de esquerdas

está en saber quen son hoxe os suxeitos
emancipadores'
G. LUCA DE TENA

é entrar no mesianismo e con-

to colectivo centrista maioritário
En que medida as liberdades
da información
verternos en conciéncia externa
A Vázquez
que é o que dá o poder econóformais melloraron o panorada sociedade e tentar introducir
mico, cultural e político.
ma da comunicación? Recén
verdades inúteis.
caida a censura, non habia
Montalbán non lle con capacidade
Que cambiou logo?
quen dubidase da renovación
Quen é o dono?
imediata do xornalismo.
incomodan os
de teorizar, de
O que cambiou é que xa non hai
O éxito ou fracaso dunha purepresión ideolóxica direita. A reHai vinte anos, todos os nasos
distanciar a sua
calificativos de
blicación cárgase na conta da
presión é a dunha economía de
esforzos eran para o que consisoberanla do público. A refemercado e unha cultura de merderabam os a contradición funréncia do mercado ten tanto
teórico e ideólogo prática e chegar
cado. Hai unha política de infordamental: o franquismo. Tiñamación que procura que un su- éxito que condiciona mesmo
mos a seguridade de que lago
iniciativas de esquerda no
posto cidadán meio, maioritário,
chegaria o momento de asumir
a unha
da información
campo da comunicación.
estea identificado co canon dun
a postura contra a outra gran
cidadán standard que asume as
contradición que seria a sociecos que tratan de formulación xeral dade
Asi chégase á conclusión de que
causas e os feítos tal como esde mercado. Pero asi que
o mercado non require cerebro
tán e como son. Esta política imdesaparece o franquismo, a sodo sentido do seu ciedade que se estabelece é a pón que non se lle invite a re- porque
especializar por
dinque o mercado en si
pensar o mundo, e xa non o próprio é un cerebro que racioque se preparaba desde Frannaliza as necesidades e as suas
traballo. Nesta
elevación a sua
mundo, senón a sua situación
co, o que nos deixa coa sensasatisfaccións. Este princípio de
persoal. Desde esta opinión, as
ción de que algo cambiou pero
que o mercado é en por si un cecausas son como son e o que
nada esencial. Pensabamos
condición de
conversa
rebro perde a sua pretendida eshai que facer é respeitar esa soque unha situación democrática
melloraria a situación anterior, e beranía do público e asumir que tabilidade con só facermos a sereflexiona sobre a pode ser asi desde unha pers- as causas son asi e todo o que guinte pregunta descodificadora
xornalista.
non sexa respeitar esta postura que ten que facerse todo trabapectiva legal e xurídica, e dun
Responsabiliza
situación do
llador dun médio de comunicafeixe de informadores que desción. Esta primeira pergunta é:
de un · status persoal e singular
quen é o proprietário deste periódestes adxectivos xornalismo de
poden dicer o que queren. Pero
dico, desta emisora? O mercado
por xunto, non mellorou senón
non ten un cerebro tan enviso,
que coa coartada da cultura deaos que non
esquerdas, o
tan ensimismado, senón que se
mocrática se instala unha cultuO princípio de
pode conducir nunha dirección
ra de mercado ca cal se favorequeren ver un
xogo de intereses cen
determinada.
Os proprietários
todos os fenómenos xa
que o mercado
dos médios de comunicación taanunciados de concentración e
xornalismo
das empresas de centralización. E un fenómeno é en por si un
ñen un senso da finalidade histó. .,
rica. Saben ben que verdades
paralelo de busca dun prototipo
cerebro perde a necesitan transmitir, aparentes
de consumidor da información,
portador de
comun1cac1on e
ou reais, para que continua esa
que equivale a un consumidor
sua pretendida
estabilidade social ditada polo
de política que é esa clase de
conceitos e
os
termo meio, o senso cocentrista ideal ao que van dirixiestabilidade con xusto
mun, e todos eses fermosos didos todas as mensaxes políticas
ideas. Aposta
condicionamentos e comerciais. Pola outra banda só preguntar
tas que herdamos como expresión da estabilídade social.
vanse perdendo feítos diferendesde hai anos
do ofício de
ciais e tende a establecerse unquen é o dono
Pero no caso da prensa crítica,
ha canle única dirixida a un redo xornal.
de esquerdas, non se pode neceitor único: ese suposto suxeipor un profisional informar.
r--------------¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

A memória como atranco
En todo caso, a memória será
un elemento básico para esa
capacidade de descodificar de
que tala.
Eu creo que hai vários factores
que gravitan sobre a memória e
a forma de evadir certos problemas para non ter que lembrar. O
primeiro foi que a Guerra en si
mesma que tivo un carácter tan
traumático que moitos preferiron
esquecela. Despois, que os vencedores despois do franquismo
eran unha forza política nova coma o PSOE que por moito que
tiña unha história de 90 anos, a
sua reconstitución fíxose con
xente que durante o franquismo
non fixo demasiado. Durante os
anos 40 a resisténcia foi de
anarquistas e comunistas e nos
50 e 60 case exclusivamente os

comunistas e despois os nacionalistas. No entanto, os socialistas desapareceron como forza
do mapa político e para recompoñerse nos 70 tiveron que botar man de xente doutras formacións de esquerda. É lóxico que
un partido así non queira recuperar a memória. Os interesados
podían ser os comunistas, pero
na dirección do PC despois de
morto Franco habla xentes pouco interesadas en reconstruir a
memória porque consideraban
que era un ruido molesto para a
formación da democrácia. Fraguouse deste xeito a conspiración non escrita do siléncio para
que a xente esqüecese e non
reivindicase a memória.
En todo caso, a conspiración
contaba cuns códigos de co-

municación adulterados durante moitos anos.
A falsificación da linguaxe foi unha
operación importantísima á hora
de criar unha gran desorientación
na identidade das clases sociais e
das nacionalidades, como é o caso galego. Non se empregaba a
palabra obreiro porque esta palabra estaba cargada dunha connotación histórica, de combate e loitas obreiras; usábase a de produtores; as nacionalidades pasaron
a ser rexións, no senso estricto da
palabra; as línguas, sepultadas
baixo a língua dominante; aos xornalistas tentaron chamamos
axentes de acción sócio-informativa e tivemos que pasar por este
trago. Non debemos esquecer
que despois da guerra matinaron
a imposición dun uniforme para

xornalistas. Non sei de ninguén
que chegase a usalo pero moitos
si que o levaron mentalmente por
moitos anos.
No remate da guerra fria, a información dominante adica todo o seu esforzo a contar os
problemas do bloque do Leste.
Polas páxinas dos diários poderia deducirse que non hai crise na sociedade de mercado.
O embargo e a manipulación do
que sucede no Sul responde a unha estratéxia de dominación global da información, moitas veces
denunciada. Obviamente, os problemas da periféria do sistema
son cada dia máis graves e o que
procuran os seus centros de poder é interferir con ruidos entre un
polo e outro a visión global da cri-

se do sistema dominado polo mercado. De cara á situación interior
de América Latina, en concreto, a
estratéxia da desinformación canta coa participación da xerarquia
católica e a intervención direita de
Roma no papel de aliado obxectivo de todas as posicións que buscan manter o poder á canta do retardamento da história.
A paradoxa é que a posición
do Vaticano no terceiro mundo
facilita a universalización do
mercantilismo, e polo tanto da
sociedade laica, o que vai contra a sua própria estratéxia de
alienación.
Evidentemente Roma terá moitas
máis dificuldades para desenvolver un discurso inmobilista nunha
sociedade laica.
•

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

gar que o público volveulle as
costas a case todas as publicacións que axudaron en todo
. o Estado a extender unha conciéncia anti-franquista?

Se damos por bon ese espontaneismo de oferta e demanda e
non hai diários de esquerda, a
conclusión léxica seria que non
hai público de esquerdas. Pero
esas publicacións tiñan como audiéncia a sectores diversos que
por fóra de nominacións específicas tiñan en comuna identidade
e intención democrática. Habia
polo tanto un leitor único que estaba con aquelas revistas.

Coa coartada
da cultura
democrática,
instálase unha
cultura
de mercado
coa que se
favorecen todos
os fenómenos xa
anunciados de
concentración
e centralización.
A democrácia disgrega esa
unidade?

É unha das consecuéncias da
chegada da democrácia. O cúmulo de leitores divídase e plural ízase políticamente. Xa non
está por asumir mensaxes de
caracter unitário. Con todo, cométense moitos erres complementários nestas publicacións
da esquerda. O principal é a nula política de comunicación nos
partidos de esquerda, que procuraron potenciar órganos peculiares ou oficiais e pola contra
miraron con toda a desconfianza do mundo unha prensa de
tendéncia p9r medo a non poder
controlala. E un problema de vícios culturais. Hai partidos que
tenden a descalificar todo o que
non controlan e non dan comprendido a rendabilidade política dunha prensa de tendéncia.
Pero non se poden cargar as
responsabilidades á conta destes erros complementários. Está
tamén o factor económico que é
evidente e determinante. O bloqueo económico que sofre esta
clase de prensa, polo procedemento da negación da publiCidade e da sua desviación cara cutres médios, non se pode esquecer. Abonda con citar a lista
de revistas que foron caindo por
causa do cerco económico:
Triunfo, Por Favor, La Calle,
Cuadernos para el Diálogo etc.
Foron literalmente asfixiadas
polos anunciantes baixo a escu:..
sa de que non eran portavoces
válidos para os seus produtos,
para estabelecer as exceléncias
qompetitivas dunha mercadoria.
E óbvio que se trata dunha escusa de carácter ideolóxico.

Reconsiderar a esquerda
Por que camiño ere que se poderia recompoñer esa prensa?

A clave está en establecer quen
son hoxe os suxeitos emancipadores. Unha clarificación a este
respeito é imprescindíbel. TradiANOSATERRA
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Afortunadamente,
non todos

•

•
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A censura
através
do nlercado
de traballo
O pesimismo do seu discurso sobre a información contrasta co seu caso persoal.
Supoño que é conscente de
que os seos artigas representan o fracaso do sistema
para silenciar certos argumentos.
O meu caso é en boa medida
un caso privilexiado. Pero en
contraposición a esta situación
de excepción de que gozamos
alguns profisionais, a independé ncia do xornal ista é cada
dia máis difícil de manter pola
redución do mercado de traballo. O que tal vez non se poda
acadar polo control ideolóxico
ou xurídico, é doado de conseguir pola presión económica. Desaparecen diários, disminúen os postas de traballo e
cada dia agudízase un algo
máis a competéncia. Por outra
banda teño conciéncia clara
de estar a exercer case en solitário unha función crítica da
que moitos filósofos e teóricos
situados na avangarda desertan sen explicación nengunha.
A verdade é que isto produce
extrañeza e incomodidade. Tamén cansáncio.

•

A NOSATERRA

cionalmente atribuiuse este papel á clase obreira, pero hoxe
iso é metafísica pura. Haberia
que perguntarse que queda da
clase obreira en Europa neste
momento e como está ideolóxicamente. Tal situación abriga a

unha reconsideración xeral da
política das formacións de esquerda. Se xa non son formacións baixo a hexemonia da
clase obreira tradicional, compre preguntar que son e para
que . Esta pergunta é capital

neste momento e eu non vexo
resposta clara nengunha senón
necesidade de indagación, de
busca para dar con urxéncia
resposta crítica pola esquerda á
política do Estado e á situación
internacional. Determinada en

toda a sua complexidade unha
resposta a esta pregunta, haberia que pensar nunha publicación que atendese a problemática deses novas suxeitos
emancipadores e estabelecese
unha estratéxia que fose máis

GALIZA E A INTERNACIONAL "FAXISTA"
XosÉ RAMÓN POUSA

O meu amigo Eiré pédeme que lle envie por
"fax" este apresurado artigo para comemorar os primeiros catorce anos deste semanário, proxecto ao que lle debo os meus primeiros, ainda que duros, pasos no xornalismo activo. Xusto neste prazo de tempo
-menos de 15 anos- o xornalismo é unha
das profisións que máis ten mudado no aspecto tecnolóxico, ainda que non de xéneros e contidos informativos. Curiosamente,
a palabra ''fax" é a que marca a diferéncia
entre aqueles primeiros anos de A Nosa Terra, nos que as noticias viaxaban no Castromil, e a era tecnolóxica imperante dos satélites de comunicación.
Polo demais, Galiza segue a ser a mesma.
Cos mesmos problemas e caréncias, pésie
aos avances que, no terreo cultural e político,
se teñen producido neste período en que se
puxo a proba o que pode dar de si o Estado
das Autonomias e estase a viver o proceso
de integración comunitária, nun complexo
contexto internacional no que as culturas minorizadas ternos un difícil papel.
Hai catorce anos, as nosas primárias máquinas de escreber botaban fume, levando ás
páxinas do periódico os perigos da contaminación atmosférica producida por Celulosas
de Pontevedra e sobre a morte biolóxica dunha das mellares rías do país. O mesmiño que
hai uns días, revelabamos os perigos da factoría de Elnosa, que pendia coma unha espada de Damocles sobre a vila do Lérez. Igual
que se segue a talar da crise do sector pesqueiro, do desmantelamento da indústria naval, ou da falta de vías de comunicacións que
converten a este país nunha estraña illa. Por

non talar dos desastres marítimos que, hoxe
igual ca onte, enchen de loito o noso litoral.
Entre aqueles comezos de A Nosa Terra e os
tempos de hoxe, interponse semente a cultura do fax, algo que equipara á Galiza co resto
do mundo civilizado e que, surprendidos pala
mesma auséncia de conflito lingüístico na utilización de tan simples aparello, fainos confiar na nosa irremediábel adesión ao mundo
do progreso.
O certo é que a cultura facsimilar está arraigada nesta Galiza de fortes contrastes e que
os galegas podemos desempolvar o noso orgullo para dicer que, por unha vez, pertencemos a unha corrente imperante, ao que poderíamos denominar o "faxismo internacional". Aquí coma en New York, os executivos
encarregan as suas comidas por fax; os comerciantes formulan os seus pedidos e os
anunciantes ordenan os textos para a promoción dos seus estabelecimentos; os gadeiros
do Mercado de Santiago utilizan este invento
para dar conta dos prezos dos xatos; e até
os dous fólios deste intranscendente artigo
periodístico chegan á redacción de A Nosa
Terra vía facsimilar.

Entre aqueles comezos de
A Nosa Terra e os tempos
de hoxe, interponse
sornente a cultura do fax.

lgualiño que en Londres ou Paris, en Vigo coma en Santiago, as prepotentes forzas deste
''faxismo" electrónico abusan das suas armas
sen o máis mínimo respeito á intimidade dos
destinatários que, sen que nos peten á porta,
vemos entrar nos nosos centros de traballo,
nos mesmos fogares, ringleiras de papel cos
máis pintorescos contidos. Algo que, sobretodo nos meios de comunicación, chegou a matar á mesma búsqueda da notícia, ese exercício de periodismo de rua no que nos fixemos
moitos profisionais, a base do contacto directo coas fontes de información. Un cámbio de
mentalidade, o imperado polo novo invento
que, non hai moito, levou a dicer a un teórico
da comunicación privada en España, o televisivo Martín Ferrand, que "o fax está a signfiicar a marte do periodismo ... "
Sen cair en apocalipses, o certo é que a faxmania orwelliana que nos invade, que afecta
xa a média humanidade, pode acadar, segundo os expertos, extremos grotescos, próprios dunha sociedade recluída, invisíbel e
solitária, condenada á masificación e ao consumo polo consumo.
Nen moito menos pretendemos con este articuliño condenar as inegábeis vantaxes dun
sistema que, inconvenientes a parte, comporta o uso do fax. Nin sequer que Alfonso
Eiré se dé de baixa do servizo, simplesmente
queremos pór un toque de atención para que
a ''faxmania" non afecte para nada ao periodismo dun xornal que neste, que podia ser o
país das maravillas, naceu para facer un periodismo de ollas e ouvidos abertos.
•
X. R. Pousa dirixe Antena 3 en Santiago de Compostela.
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alá do que tradicionalmente
configurou a política dos partidos de esquerda.

Co enterramento do espíritu da
guerra fria conmóvese todo un
edificio teórico da información.

A

política de
información da
sociedade de
mercado impón
que non se lle
invite ao
cid adán
a repensar o
mundo ou a sua
situación.

Sobre todo a créncia da finalidade histórica da información, a teoría crítica que contemplaba a
información non como saber
neutral senón como instrumento
total de finalidade histórica. A información e todo o que contribuira a comunicar, cumpria asi
unha función histórica por canto
tentaba criar opinión ou o que é
o mesmo, conciéncia social. Se
crias conciéncia social através
da opinión, predeterminas unha
conducta social. O esquema é
información, opinión, créncia,
conduta social. Controlar a información significaba controlar a
capacidade de res posta social.
Hai unha frase dun clásico do
marxismo que di que a opinión
convértese en enerxia histórica
de cámbio cando encarna nas
masas. A finalidade histórica da

QS MEIOS DE COMUNICACIÓN EOCÁMBIO
información marcad.a polo espíritu da Guerra Fria e'ra evidente e
procuraba a desidentificación do
antagonista, das clases e das
nacionalidades. Eu alineeime na
teoria crítica da información ain-

da que imediatamente deime
canta do importante que era coñecer as audiéncias estadísticas
e o que poderia aportar un sistema capaz de adxectivar códigos.
Compria ver criticamente a teo-

ria socioloxista, aplicada maiormente a medir os efeitos da información na sociedade mediante cálculos de audiéncia, unha
estadística do éxito ou o fracaso
da mensaxe en función de quen

aceitaba ou non, ainda que a capacidade e sentido desa influéncia non importaba. Outra
opción seria unha teoria funcional no senso de como descobrer
os códigos, como descodificar

as mensaxes. Pero o dia que a
capacidade de descodificar non
a posua só o teórico e o científico senón tamén o público, podaremos falar dun sistema informativo auténticamente libre. •

O BON GOSTO DE LER
CEFERINO DE BLAS

Hai algun tempo lin no Faro de Vigo un titular chamativo, que para iso están os titulares ben pastos, para prender ao leitor,
que dicia: Galícia é a terra máis sábia de
España.
A frase correspondia obviamente a un
visitante, que estes xuícios aos galegas,
polo natural pudor e unha miga de cepticismo que os caracterizan, penos rúbios.
O visitante, parece que mellor empresário
ca político, actividade que ensaiou sen excesivo éxito, e de quen o neme prefiro excusar, non viña a Galícia en viaxe eleitoral
senón de negócios, polo que non hai motivo para dubidar da sua sinceridade cando pronunciou a gabanza.
E é que aos de fóra resúltalles máis fácil
valorar as cualidades innegábeis deste
povo que aos da casa, máis propensos á
humildade e á autocrítica.
Como comparto a cita do visitante, ocórreseme enfiala coa ocasión deste artigo, que
non é outra que a celebración do decimoquinto aniversário de A Nosa Terra e a
arribada feliz aos seu número cincocentos.

lso non significa, ainda que parecera inferirse do que antecede, que na Galícia
existe un alto índice de leitura de xornais,
superior á média estatal. Por desgrácia
esa é unha hipótese falsa, e aí están as
estadísticas para demostralo. Galícia non
ocupa os primeiros lugares entre as autonomias españolas en eleitura de diários.

,,

E incuestionábel que a
televisión goza de todas
as predilecións,
en detrimento
do xomalismo
escrito e,
,, .
en consecuencia,
do hábito de leitura.

Non existe en España, e moi posibelmente
no mundo, unha autonomia onde actualmente se editen catro diários centenário e
un deles ostente o decanato estatal, como
ocorre na Galícia. E penso que algo terá
que ver a pervivéncia deses xornais que
superan o século coa vella sabiduria que
transpiran esta terra e as suas xentes.

Como é posíbel daquela que existan catre
xornais, catre, que superen o .centenário,
como son Faro de Vigo, La Voz de Galicia, El Correo Gallego e El Progreso? Como é posíbel que se viñesen publicando
ininterrompidamente, desde a pasada
centúria, superando avatares políticos e
económicos e desembocando con puxanza na alborada do novo século e o novo
milénio nun meio xeográfico e humano
pouco propício?

É disculpábel que os que nos dedicamos
á profesión do xornalismo cavilemnos que
a prensa algo terá contribuido, e agardames que siga contribuindo, a fomentar a
sabiduria deste pavo.

lndubidabelmente, e volto á cita de comezo, porque esta é unha terra sábia, de
xente sábia, a prensa non pode estar
allea a esta constatación. E desde o paisano da pucha, que tan ace·rtadamente

refrexa nos seus debuxos Fernando Quesada, até o catedrático ou o home de negócios, todos conviviron nas suas casas
desde ben miniños co xornal, que se lles
fixo tan familiar, e co que se identificaron
tanto que xornal e cabeceira ou neme da
publicación convertéronse en sinónimos.
Xa é recorrente o exemplo de que, durante décadas, pedir O Faro no sur de Galícia
equivalía a pedir un xornal. E ainda hoxe,
na Galícia profunda, continua preservándose ese sinónimo.
Ogallá dentro dun tempo mencionar A Nasa Terra supoña identificar con esta publicación, que xa empeza a encaixar no cpntexto de veterania en que emarco a prensa centenária galega.
A Nasa Terra é, aparte dunha publicación
feita e direita e consolidada dentro do xornalismo galego, das contadas que existen
no Estado escritas en língua vernácula
que teñen un peso específico dentro da
sua autonomia.

Pero á marxe desas consideracións de vixéncia e penetración social o que realmente considero relevante é que se viñera
sumar á cultura ou á sensibilidade, por
empregar conceitos en boga, da leitura.

outro valor que o da anécdota, ás veces
surxen notícias que resultan preocupantes. Por exemplo, hai pouco lin (que é o
meu médio de informarme) que un sector
de nenes de non lembro que país do primeiro mundo, non sabian multiplicar, porque esas operacións que antes coñeciamos, sen excepción, á sua mesma idade,
sen cuestionarnos sequer a imposibilidade
de non aprendelas, resólvenas agora con
calculadoras xaponesas. Nesa liña, non é
inimaxinábel cavilar que, no prazo duns
anos, ese dado poidera trasladarse á leitura, e nos inteirásemos que un número significativo dos nenas de EXB dalgun país
supertecnificado non aprendesen a ler con
fluidez, porque os coñecimentos que considerasen úteis recébenos enlatados.
Quera pensar que esas anécdotas non
son máis ca iso, e que no futuro, as novas
xeneracións, tartas de televisión , volverán
a ser devoradoras de prensa.

O que ocorre é que estamos no outono, e
nesta terra de mar e néboas , asoman vi sións pesimistas, pura apariéncia, que escurecen a realidade. E o que pareza desinterese dos máis novas pola leitura pode inducir a pensar que o xornalismo escrito está ameazado. Pero non é verdade,
como demostra o feito de que os qu iosques estén cada volta máis ateigados de
publicacións. Ainda que son as que perduran lustros as que insuflan optimismo.

Vivimos unha época na que os médios audiovisuais exercen unha altísima influéncia, e sen entrar na discusión académica,
coido que superada, de se os médios informativos son excluintes ou complementários, é incuestionábel que a televisión
goza de todas as predileccións, en detrimento do xornalismo escrito e, en consecuéncia, do hábito da leitura.

De aí que haxa que festexar a chegada á
maioria de idade dun xornal, como é o caso de A Nasa Terra. Cantos máis aniversários cumpra, contidos aparte, será sinal
de que Galícia segue a ser sábia, porque
perdura o bon gasto da leitura.
•

Ainda que non paga a pena outorgarlles

Ceferino de Bias é director de Faro de Vigo

POLÍTICOS E XORNALISTAS, VÍTIMAS DA ABSTENCIÓN
Desde a transición, a venda global de xornais en España non variou: en números redondos seguen a venderse tres millóns de exemplares diários. Dalgun xeito é
como se o cidadán votante, que en política se abstén, tivese aqui a sua correlación e renunciara tamén como
cidadán leitor de prensa. Desencanto, decepción e outros sinónimos poden valer, igualmente, para calificar a
reacción ante o político e o xornalista e os productos
que ambos oferecen.
Semella evidente que o xornalista e o seu meio de expresión máis tradicional, o xornal, non aterecen ao leitor en
poténcia o que lle interesa. Hai unha manchea de asuntos, de cuestións alleas á actividade política que, non
obstante condicionar a vida do cidadán, teñen un escaso
peso no contido da prensa.
Evidentemente, xeralizamos, co risco que sempre comporta esta xeralización. E co mesmo planteamento é posíbel observar que, por sorte, a promoción da prensa
quebrou en moitos casos a liña emprendida tempo atrás:

LIBRARIA - PAPELARIA'

PEDREIRA

perden entidade as aoe:ións basadas en prémios en memesmo en ocasións, o que habia resultaba contraditório
tálico, sorteos,. ~ogos , etc... e as iniciativas prornocionais
coa chamada do titular.
is á me~ llora dos próprios contidos., aos asvincúlanse má1
pectos cualitativos do producto xornalís1ico. Ao próprio · O ponto médio segue a ser o obxectivo. Meio entre a
tempo, no sector das revistas chamadas de información
compracéncia absoluta ao que demanda o cidadán tipo,
xeral, nace a inquedanza porque nun ano, aproximadademanda que habitualmente non acada cotas de exquisimente, a venda descendeu arredor dos 100.000 exemtez, e a conexión cos temas de interese social.
plares. Quizais sexa un revolcón dos leitores a quen
practicaron con evidentes excesos a política de titulares
Quizais o estádio prévio para chegar a un meirande enatractivos e grandilocuentes tras dos que habia pouco, e
tendimento prensa-cidadán, pase por un progresivo
alonxamento do xornalista da figura de simples relator
da actividade política, desde a convicción que fóra dese
ámbito prodúcense feitos, situacións que inciden seriamente na vida cotián de todos. Superar, en definitiva, a
pretensión, en apariéncia moi extendida, de que políticos e xornalistas criamos ámbitos de realidade alleos
aos demais mortais, e ademais creémonos que a realidade é esa e non outra.
•
1

Un maior entendemento
prensa-cidadán pode pasar por
alonxarse o xomalista de simples
relator da actividade política

•Libros galegos e
portugueses.
+Libros de texto.
+Fotocopias.
+Plastificados.
• Encademacíóns.

RUADO HOME SANTO, SS. TELF. SS S4 03 SANTIAGO DE COMPOSTELA

FABA NA OLA

~ González Martin é xornalista.
Delegado de COf>E tara Galiza e director éle Radio Popular de Vigo:

Monifates. música e animación

Telf. (986) 43 34 24. 36202 Vigo.
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EL MUNDO SORTEA 360 VIAXES
AO PAÍS DE MOZART PARA
CONMEMORAR O BICENTENÁRIO
DO XENIAL COMPOSITOR
O próximo 2 de Xaneiro sorteamos 180
viaxes, para duas persoas, a Austria. Entre
todos os nosos leitores.
Prepárese para disfrutar 2 maravillosos
dias na capital austriaca. Con todos os gastos pagos. Con vós directos nun moderno
B-757 de AIR EUROPA. Con estáncia nun
hotel de 5 estrelas. Unha gran Cea de gala.
E a asisténcia a un maxistral concerto.
No MAGAZINE de EL MUNDO aparecerán, durante 4 semanas consecutivas,
reportaxes sobre a vida e as obras de MOZART. Para poder participar no sorteo só
ten que ler detalladamente as reportaxes e
contestar ás perguntas que aparecerán nun
cupón todos os luns en EL MUNDO. Lembre, cada luns en EL MUNDO. E cantos
máis cupóns nos envie, máis posibilidades
ten de conseguir a sua viaxe a Austria.
MOZART agárdao en Viena. EL
MUNDO lévao gratis.
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GRAN CONCURSO EL MUNDO. O ANO DE MOZART.
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MOC lDADEEPOLÍTICA

Don Dimas Flores ensaia a saudade e,
en consecuéncia, percorre A Mariña en outono
cultural) Dimas e Juan díscutíron
con paíxón sobre arquitectura.
Quen a singladura mariñán deles
refire renúncia a dar canta das
posicións, encontradas, de cada
un verbo das construcións de
bloques, que han ter axiña unha
emulación menor na parróquia
focense de Cangas.

• HERNAN NAVAL/VIVEIRO

No despacho do
redactor-xefe do diário
El Progreso, no número
12 da rua luguesa de
igual neme, recebeuse
hai lego un mes unha
chamada telefónica. ____...,.-:
Juan Soto escoitou -sorrinte: "¿Soto?
Soy Flores. (... )
Seguí tu consejo, he
"ensayado" la morriña
en la que me introdujo tu
magisterio periodístico
en agosto. Necesito
regresar al Norte.
Quiero recorrer
A Mariña. Te aguardo
en el "Castilla" de
Viveiro el próximo ... "

Pero a Foz ainda non chegaron
Flores e Soto. Da factoría de Alúmina-Alumínio en San Cibrán
(Cervo) saían operários co cella
fruncido. Acababa de finalizar unha asemblea de traballadores na
que os acordos acadados polos
representantes de CC.00. e
UGT no Comité de Empresa, a
pral da aplicación do convénio
único de INESPAL en A.-A., foran
desautorizados polos obreiros.

IOJ-9

-Aquí tampouco son moitos
quen saben e entanden, amigo
Dimas -retruca Soto que, contado, intenta en todo intre desta
viaxe cultivar unha obxectividade que sabe imposíbel , á procu ra só do xuízo ponderado de
Flores.
Abaíxo, na vila, picaron polbo no
mesón da Paca e ali falábase de
que se cadra ao fin para o ano
construirase o anceiado instituto
de bacharelato en San Cibrán.
Parroquianos había que con sana ironía mencionaban o anúncio do alcalde de Xove , cinco
quilómetros atrás, de facer un
outro ... instituto.

Soto delegou funcións de ofício
na sua ilustre colega e compañeira de meio Marta Becera para
poder guiar a don Dimas Flores
Mariña adiante un dia laborábel
de Novembro chuvento; o Nordés, intratábel.
Soto entrou no café-bar "Castilla",
na Avenida da Galiza de Viveiro,
pasadas as 1O da mañá dun dia
chuvioso, insistimos, de Novembro. Flores, don Dimas Flores, estaba desde minutos antes apoiado na barra lendo as páxinas comarcais da Mariña de La Voz de
Galicia. Apertou a Soto.
-Desculpa, Juan, que non te receba lendo o teu xornal. O xentil
rapaz que me serviu acaba de
me dicer que ése de aí leva lendo a páxina duas do Progre desde as oito e média da mañá.

-Fara de aquí, amigo Juan, moi
poucos coñecen e comprenden o
fondo do lutuoso asunto dos bidóns do "Cas'on" e o despedi mento do Comité.

Dimas Flores chegara aquel dia de Alicante

briron alá pouco menos que as
canicas con esquinas ...
-A cadratura do círculo.

-A duas? -di Soto. Que se lle
acorrería contar a Marta Becerra
hoxe?

-A nai do año: abráianse de
que os cubanos, tan probiños e
racionados, non enfermen nen
pidan ás portas das igrexas.

-Estaba lendo en La Voz que
os alcaldes mariñáns do PP que
regresaron ante de Cuba deseo-

Os dous amigos sorberon sen
presa o mellar café da Mariña e

parte de Viveiro, ora che serve
Manolo, ora Servando, ora Bias.
Decidiron contemplar a desembocadura do Landro desde a ponte
que delimita a baía viveiresa, prolongación da porta monumental e
vilega de Carlos V, antes de partir
cara o Leste mariñán.
-lnquédame este Viveiro que
descoñecia --dixo, reflexivo, Flores. Dá a sensación de que o

seu medre na história urbanística prodúcese en parte a base de
quitarlle espazo ao Mar, parafraseando a Pablito Milanés.
-Vaites, vaites, Flores. Agora á
saída verás o início a carón do
Casino, xa sobre o mar, dun outro recheo onde se ubicará a estación de autobuses.
Na praza do complexo cívico de
Xove (concello, pavillón, centro

Burela cruzárona cos olios pechados . Por certo, conducía Soto .
(Dimas Flores chegara a Viveiro
aquel dia, proceden1e de Santiago de Compostela, aonde chegara en tren desde Alicante, no coche de liña, vía Ferrol ; ao paso
polo Vicedo, Dimas Flores indignárase ao ollar na balconada da
moderna Casa Consistorial un
pedroulo arcano co escudo do réxime franquista esculpido, reposto
hai poucos anos polo aínda hoxe

ÉCHE O QUE HAil
MIGUELBoó

Cando Xosé Luis Barreiro tivo que apurar o cáliz do seu desterro da política
comprendeu, de súpeto, que o do mesianismo non tiña futuro porque ainda
habendo "mesias" non había nación para redimir. Así que Barreiro Rivas, que
levaba anos falando da vertebración da
Galiza, da importáncia das parróquias e
as comarcas e do seu proxecto nacionalista, deixou aparaado o seu emprego
de vendedor de Bíblias e empezou a reco ñecer que Galiza non existía. Moi
consecuente co seu novo rol, colgou as
suas roupas sagras de oficiante galeguista e deuse por escreber e falar en
castellano.
Ven esta pequena introducción, limiar ou
adral, a canto dese drama cotián que vivimos os galegas, consistente en ter
que representar moitas veces a ficción
de que Galiza, apesar de Barreiro e outros, existe de certo. Asi, por exemplo,
dicimos que ternos unha língua própria,
un hino, unha bandeira, unha televisión,

unha cultura, e até unha policia. Pero,
non ternos unha banca própria, carecemos de competéncias para facer unha
política económica de nós e, por riba, os
nasos tutores trátannos como a madrastra á Cincenta.
Na diária representación da nosa história
ollamos empresários galegas interesados
en negocios foráneos; homes públicos
que, por seren "nacionalista", obteñen
certa indulxéncia e comprensión, cando
se xulga a sua corrupción; funcionários
máis preocupados da hora do bocata que
de facer un país; e políticos que falan galega cara á galería e subvencionan iniciativas en castellano -non estaría mal se
houber polo menos o mesmo trato para o
galego-, ou que fan os seus encargos a
empresas de fara.
Vistas asi as causas non é surprendente
que existan clans, capilliñas, caciquismo,
reinos de taifas, aldeanismo, localismo,
coruñesismo, liortas químicas ou veteri-

nárias ... , e xentes e impérios que abandeiren todas as cruzadas que fagan falta
en defensa de calquer ismo aldeano. Cal-

Non é surprendente
que existan clans,
ca pilliñas, caciquismo,
reinos de taifas
quer causa menos poñernos dacordo como galegas. Por non ser, non somos
quen de chegar a un acorde nen no emprego dun mesmo idioma...
Ninguén pode pois alarmarse diante do
feíto de que a mesma prensa estexa contaxiada polo virus localista. Por non ter,
Galiza nen canta con xornais que se podan gabar de galegas. As cidades e os

entornos de A Coruña, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Santiago e Vigo, cantan con
xornais que naceron e sobreviven a carón do localismo. A romántica singladura
de Diario de Galicia rematou en naufraxio
pala confluéncia de mareiras adversas,
ventas ábregos, vías de auga, illamento,
golpes baixos, má xestión, etc., pero tamén porque nengunha cidade o consideraba o "seu" periódico. Non era que Galiza non precisase dun voceiro, non. Era
que o voceiro máis galega de toda a
prensa diária, non tiña unha Galiza que
representar.
O "stablishement" do país non semente
permite e tolera, senón que as máis das
veces fomenta, o florecimento da Galiza
inexistente, da Galiza con 33.000 bandeiras, das baronías político-pro~inciais, dos
cotos pechados, dos anacos. E o que hai,
porque é o que queremos. E, como se
adoita dicer: Maricón o último.
•
Miguel Bóo é director do Dtario 16 de Galtcta.

alcalde polo PP e médico Isaac
Prado Villapol quen tamén lle puxo o próprio nome á principal rua
do Vicedo).
En Foz pararon a xantar. Aos
postres, Soto comunicou a Flores
que había dias que os concellais
ali do PP -"en maioria minoritária ou en minoría maioritária; en
maioria relativa ao cabo"- votaron a favor, e asi fixeran aprobar,
unha moción do edil da CNG en
defensa, radical, do direito de autodeterminación da Galiza.
-Canicas con esquinas -sentenciou don Dimas.
Decidiron ir tomar café ao "Cen-

tral" de Mondoñedo, onda Cunqueiro ... Despois, frente á Catedral, don Dimas Flores enfangouse na transcendéncia.
-Tesme ensinado a sentir o pulso filosófico da tua terra, Juan;
deste teu Mondoñedo, antiga capital da Galiza, desde onde bateredes ao 92 cos sons efeméricos
de Pascual Veiga; dese teu e
meu Ribadeo, aonde nos diriximos. Licenciácheme en saudade
e, como bon melómano, "ensaiei" desde Agosto. Agora necesitaba volver. E fermosa, apesar
de todo, A Mariña.
Case noite pecha cando aparcaron na explanada dos autos do

Compañía de Comunicación leva máis
de 10 anos traballando para as principais
empresas e institucións galegas:

Antonio Pernas, S.A. / ADEGA / Análise
Empresarial/ Club Financiero Atlántico/
Cotecno, S.A. / Escudo, S.A. / Finisterrae
Deseño / Freire Hnos. S.A./ MAGA
Climatización, S.A. / MEGASA, S.A. /
Meldorf, S.A. / Hermanos Paz S.L. /
IZ. Comunicación/ LogicPyme, S.L. /
Xavier Villaverde Asees. / Xunta de Galicia ...

Parador Nacional de Turismo de
Ribadeo, dos tempos de Fraga lribarne. Reservaron habitacións e
de seguido correron á Casa do
Mar, mesmo a carón, en cuxo pátio central (antigo cárcere) ensaia
de cote a Banda de Música da vila
que, segundo informou o correspondente local de El Progreso, A.
Rodil , oferecerá o seu concerto de
apresentación o vindeiro 25 de
Xaneiro do inefábel 92. Ambos os
dous saudaron prestos ao Director, hernán Naval, que imediatamente gostou de lles oferecer pola
Banda sen uniforme unha volta de
ensaio, sen interrupcións, á primeira fantasia da zarzuela Katiuska, de Pablo Sorazábal, cumprin-

do co prometido en Agosto. O director da Banda escrebe, non ten
vergoña. Mentres ceaban paella
en Figueras, na outra beira do Eo,
xa Astúrias, o músico solicitou a
autorización dos viaxeiros para
transcreber con certa liberdade o
periplo mariñán de xubilado e xornalista para o número cincocentos
de A Nosa Terra. Como perceberá
o leitor, foille permitido, así como
verter ao galego a supostas intervencións de don Dimas Flores, un
alicantino que pratica a saudade,
un alicantino solidário, pero alicantino ao cabo.
-E a paella, amigos? -perguntou o músico.

ÁREAS DE INTERVENCION:
- Consultoría e Programación de lmaxe.
-Programación de ldentidade Corporativa.
-Auditorías de lmaxe e Comunicación.
- Marketing-Audit.
- Desenrolo de Cultura Corporativa.
-Consu(toría de Promoción e Medios.
- Deseño Estratéxico.
-Control e Implementación
de Programacións.

-Sinfónica, Naval -respostou o
xubilado.
-Figueras, Astúrias ... -provocou o xornalista.
-Território por conquistar.
-Non se exceda, mestre.

•

O pasado Agosto, o xornalista Juan Soto
fíxo coñecedores aos leitores de prensa
da província cacharril de Lugo da figura
singular de don Dimas Flores. Fíxoo através do IV capítulo da súa série de artigos
"Censo (incompleto) de veraneantes", unha peza xornalística antolóxica que sinxelamente descrebe ao señor Flores como
"alicantino, republicano, jubilado, aficionado a las paellas y a las bandas de música" (citamos de memória).

Compañía de Comunicación
Xosé María Torné e Asocs. S.L.
Consultores en lmaxe, Marketing e Deseño

Rafael Alberti, 15-1ºD
Tels. 9811299751. 102179
Telefax. 981/299751
15008. ACoruña

Lideres en
Comunicación Corporativa

QENSINO DO DEPORTE

A máis absoluta

desorganización rexe na Universidade do Deporte

O INEF da Gali.za carece de profesores
•VÍTOR MIGUEZ

No 1987 púñase en
marcha a primeira
universidade do deporte
galega. O INEF
comezava a funcionar
na Coruña e con el o
bon agoiro dun proxecto
modélico en instalacións
e esperanzador no
ensino. Cinco anos
despois, os alunes de
Batiagueiro
declarábanse en folga
ante o que pasou a se
converter nun centro
caótico en organización,
insuficiente en
instalacións e escaso en
profesorado.
As causas que levaron á actual
situación son múltiples pero veñen de lonxe. O INEF galega desenvolveuse nunha conxuntura
oscilante por etapas; se nun
princípio contaba con certa tutela
do eso, axiña pasou a depender da Secretaria Xeral para o
Deporte, organismo que até o de
agora pasou por mans de dous
governos e por catro depatamentos diferentes. Pero ademais, o INEDFF, que nacera na
órbita da Universidade de Santiago, adscrebeuse recentemente á da Coruña mediante un convénio que reflexa claramente todos astes alicerces heteroxéneos e que na actualidade é causa
de conflito.

Un convénio
contraditório

director á SXD prévia consulta
ao reitor, a LRU ' especifica que
só o próprio centro está capacitado para este labor. Outro aspecto destacado polos estudantes do INEF como contraditório é
o feito de que na actualidade non
existan terceiros ciclos nen sexan fomentados polo convénio
cando a lei do deporte de 1990
na sua disposición transitória 4ª
obriga a axeitar o ensino á LRU
e esta contempla a existéncia de
programas de doutoramento.

Frente a centros integrados ou
independentes das Universidades, o Instituto da Educación Física foi adscrito recentemente á
Universidade da Coruña. legalmente, os convénios de adscrición basan a sua normativa na
LRU e nos estatutos da universidade respectiva -que no caso
coruñés compleméntanse cos de
Santiago ao seren provisórios.
Porén, o convénio recentemente
subscrito apresenta diversas diverxéncias a respeito destas leis,
e asi mentres e"ste delega a
competéncia de nomeamento do

Ás caréncias do acorde súmase
a utilización política do mesmo,
feíto propiciado por Xosé Luís
Meilán Gil, quen na sua recente
campaña eleitoral á poltrona da
Zapateira talaba de utilizar as
instalacións de Bastiagueiro para
"o disfrute de toda a Comunidade Universitária". Con respeito a
isto, Raúl Varela -principal representante dos alunos en folga- declaraba que ".. .iso é imposíbel porque se estas instalacións non nos chegan a nós e
están senda utilizadas durante
todo o día non poden servir para

.o~

INGASEL
ENXEÑEIROS
ELECTRÓNICA
AUTOMÁTICA
COMUNICACIÓNS
E INFORMÁTICA
Florentino Cuevillas, 8 - Entrechán
32003 - OURENSE
Teléfono: (988) 37 00 27

o disfrute de toda a comunidade ... ". O mesmo Raúl comentounos o malestar existente entre o
estudantado pola utilización política deste tema, utilización retlexada no rexeitamento dun convénio alternativo elaborado polos
alunes e que contemplaba un
sistema de eleición endóxeno e
un programa de autoxestíón orzamentária e organizativa; este
convénio seria rexeitado porque
"á secretaria Xeral para o Deporte interésalle seguir controlando
o que poda" xa que na actualidade esta non só elabora o plan de
estudos senón que ten ao seu
cargo a responsabilidade nos temas de oposicións e similares.

dias a Sada -a 13- para realizar as práticas correspondentes.
No segundo ano a caréncia máis
significativa era a da piscina, caréncia que se solventou mediante
a imparticióri dun curso de natación teórica durante tres meses;
pero no curso 89-90 o problema
agravouse cando Eduardo Lamas no seu programa eleitoral facia mención a un informe teoricamente existente no cal falábase
da necesidade de "dobrar "
ou triplicar os estudantes do
INEF" con vistas ás necesidades
futuras do país en matéria de ensino. Oeste xeito ao ano seguinte
a primeira promoción duplicou as
matrículas, pasando de 80 a 160.

lnstalacións
insuficientes

Como consecuéncia de multiplicación, as instalacións --proxectadas- para 80 alunas por curso e non aumentadas apesar
das promesas eleitorais do hoxe
Secretário Xeral para o Deporte- pasaron a ser insuficientes ,
dándose a paradóxica circunstáncia de que na actualidade faltan numerosos profesores e ainda así son frecuentes as carrei-

Alén da problemática emanada
do convénio, as instalacións son
outro cabalo de batalla dos estudantes. O primeiro curso -8788- comezara tan só con duas
aulas e os alunes víanse na abriga de desprazárense todos os

ras dos mesmos polos corredores para ocupar aulas antes doutros. Neste eido, os estudantes
magóanse de que moitos mestres ante a falta de instalación reducen ao mínimo as clases práticas ou lévanas a cabo en contextos pouco axeitados como as
práias próximas. Por outra parte
especialmente significativo é o
factor de que os alunes se vexan
imposibilitados de preparar os
seus exames práticos antes dos
mesmos ante a simples imposibilidade de non ter onde faceto, ou
o que é o mesmo, que moitos
estudantes do noso INEF non
poden estudar os seus exames
(nas asignaturas práticas) porque sinxelamente non poden.
Asi as causas , o atosigamento
por falta de espazo é a constante
xeral, non só nas instalacións deportivas, pois nas aulas -proxectadas en base a 80 alunes
por curso- moitos estudantes
teñen que permanecer de pe,
mentres que a Biblioteca non dispón de máis de 32 prazas para
un Instituto que alberga a máis

de 800 persoas. Similar situación
é a que teñen os mestres, agolpados a moreas en habitáculos
reducidísimos, pouco aptos para
a concentración e o traballo.
No tocante ás pistas de atletismo
e ao campo de fútbol-rugby
construídos pola Deputación da
Coruña en terreas colindantes
aos do INEF, os alunos quéixanse da paralización do proxecto e
da falta tanto de cobrición do recinto como de vestuários, dándose o paradoxo de que os deportistas cando se dirixen ás pistas
en dia de choiva fano por un paso a nível completamente coberto que desemboca nunhas instalacións ao ar libre "cando na Galiza chove e vai trio durante todo
o inverno e nós vémonos na
abriga de adestrar e atender ás
explicacións do monitor alternativamente, co cal enfriámonos con
suma facilidade"

Faltan profesores
O aspecto máis polémico do Instituto Nacional de Educación Física desde a sua criación foi o
docente. Todos os anos, o tabuleiro de anúncios retrasa dia a
dia o comezo das clases ante a
falta de profesores. Recente mente convocáronse unhas oposicións nas que 22 prazas tan só
foron cobertas por nove mestres,
vários dos cales xa estaban interinamente impartindo clases.
Neste contexto todos os cursos
vense afectados ante a falta de
persoal docente, cuestión especialmente grave en 211 -onde de
dez asignatura só hai catro profesores- e en 511 , onde faltan
sete mestres. Se non hai mestres, o mesmo pódese dicer das
mestrías, ou aquelas especializacións en deportes que os estu-

dantes deben de elexir no segundo ciclo entre deportes xa
cursados no primeiro. Estas
mestrias, que supoñen a especialización do aluno en certos
deportes na sua vertente teóricoprática, son unhas ramas fundamentais no saber da Educación
Física pero son descoñecidas
até o de agora na nosa única
universidade do deporte.
No relativo á preparación dos docentes os alunas respostan cun
"sen comentários" pois se por
unha banda a mocidade dos
mesmos orixina unha meirande
compenetración, a inexisténcia
dos INEFS de departamentos
especializados e de programas
de dotoramento implica que os
profesores impartan unha especialidade cando realmente foron
educados na máis global e absoluta xeralidade.
Neste contexto os alunas maniféstanse prudentes no que á sua
preparación se retire pero non
ocultan o seu pesimismo no relativo a vindeiras xeracións. Actualmente as alternativas que
aterece o INEF pasan polo mundo do deporte, com moi poucas
saídas e copadas palas numerosas e variopintas titulacións federativas; pola xestión deportiva,
aspecto para o cal se peden
adestradores e non licenciados,
ca cal a competéncia para un
cargo mal remunerado é vastísima; e finalmente polo ensino,
que segundo os estudantes, poderia resultar insuficiente en vindeiros anos debido por unha parte á falta de aumento na natalidade, e por outra ao inxente incremento nas matriculacións no
INEF, incremento motivado pola
política da Secretaria Xeral para
o Deporte.
•
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Unha Xunta á chilena'

O caos infraestrutural e organizativo no que está sumido o
INEF da Galiza, consecuéncia e
expoñente dun contexto terceiro-mundista en matéria deportiva que xa denunciámos outras
veces, orixinou anédotas certamente maquiavélicas como a
protagonizada polo recentemente dimitido Francisco Camiña, ex director do Instituto.
Francisco Camiña foi eleito como Director en Xaneiro do presente ano e co apoio unánime
de todos os sectores do centro
baixo promesa de amañar aspectos tan transcendentais para
un Instituto desta magnitude como a regulación dos horários, o
axeitamento das instalacións ao

CONCELLO DE ALLARIZ

número de alunas, a configuraque xa fixemos referéncia, foise
ción dun regulamento interno
decatando cara a propo~ta oficoerente ou a posta en marcha
cialista. Para o debate da mesd os anceiados seminários e
ma, decidiu convocar unha XunCursos Monográficos tan imparta de Venres para Luns -aplitantes para o currículo dos estucando-se os telefonazos corresdantes. Progresivamente, a ma:-, _ pondentes na fin de semana,
ridaxe entre Camiña e os alunas'" · .(?~gundo supoñen os estudafi..
foi a piar ante o desleigamento -!:.,. tes- á cal tan so acodiron 22
que o Director foi facendo das
representantes de 50 (dos que·
suas promesas, o cal levou a
tan só un era estudante). Ainda
un ha situación tensa na que caasi, a votación do convénio refetarias e despachos eran os
xistou un empate a once que loauténticos foros de debate sogo se decantaria pola proposta
bre a penosa situación do INEF. -"oficial" ante a decisión vinculanA situación acabouse de agrate da dirección. A posteriori rmovar cando saltou á palestra a
rearíanse importantes presións
adscrición á Universidade da
da Secretaria Xeral para o DeCoruña. O tal Camiña, quen reporte no desenlace da Xunta,
dactara cos alunas o que lago
que alguén felizmente batizou
seria o convénio alternativo ao
como "un ha xunta á chilena". •

ASOBERANIA NACIONAL DE CUBA
Pasa por ser hoxe
unha das
personalidades
políticas cubanas
quemáis
posibilidades
teñen de suceder
a Fidel Castro,
accedendo no
último congreso
do PCC ao
Bureau Político.
Roberto Robaina,
estivo en visita
oficial na Galiza e,
ademáis de
confirmar que o
máximo
mandatário
cubano estará en
compostela o 25
de Xullo do ano
próximo, explicou
nalgunhas
charlas a
situación da illa e
contactou con
numerosos
empresários para
negociar
investimentos no
seu país.
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Cuba tenta hoxe, por todolos
médios, rachar, dalgun xeito, o
bloqueo americano, "un bloqueo
que leva 30 anos funcionando
sobre o noso povo. Un povo que
até se resignou a vivir con ese
bloqueo, pero non deixa de ser
cruel que, por escollar o camiño
para facer unha obra, se lle condene a non ter os productos básicos e a andar polo mundo inteiro tratando de ver como se resolven as cousas fundamentais da
povoación", afirma Roberto Robaina, Secretário Xeral das Xu ventudes Comunistas cubanas.
Pero sair del non é fácil pois "os
governos poderosos, cando queremos discutir con eles o bloqueo a que nos vemos sometidos, declaran que se atopan totalmente presionados".

Até que ponto o bloqueo é o
· · culpábel da actual situación
pola que vive Cuba?

TINO VJZ I VOZ NOTÍCIAS

Afirmar que a Revolución non resolveu as caréncias económicas,
ou non deu construido as vivencias que necesitamos, ou outras
causas materiais que poden
adornar a vida, dedicándose
moito a educación, sanidade, seguridade e algunhas cousas de
xustícia social é inxusto. Deberian saber canto tivo que dedicarlle a revolución cubana á de-
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O bloqueo non
debe servir para
esconder
deficiéncias
que son nasas e
que nós ternos
que resolver.
fensa do país palas constantes
ameazas. Se na vez de construir
unha cídade para abaixo como
ternos, nos pudésemos dedicar a
construila para arriba, as causas
terian cambiado. Non gastamos
de vivir baixo terra, senón que se
de algo nos sentimos responsabeis é da necesidade de garantir
a seguridade da povoación.
Roberto Robaina é taxante ao
afirmar que"a Revolución non é
un ha obra perfecta. Témolo moi
discutido no país. Chega con saber que a fixeron homes para darse conta. Pero a revolución si
trouxo ao páis o millar que tivo en
todos os seus anos de existéncia,.
Polo tanto, esas conquistas ternos
que defendelas a toda costa.

cubanos ternos claro que estamos nun dos momentos máis difíceis da Revolución, sobre todo
porque a sorte do país estase a
decidir no terreo económico. Pero levaremos ao país abo porto.
A nosa millar materia prima, non •
é o petróleo, nen a cana de sucre, son os homes e as mulleres
cubanas que criou a revolución.
Herdamos moitas cousas dos
galegas, entre elas o nivel de
empecinamento.
Non hai que confiar por confiar,
senón que aí está a obra feita.
Que queremos adaptarnos ao
momento que se vive hoxe, pois
irnos adaptarnos. Somos dabondo modestos, herdámolo tamén
dos galegas, para saber que por
importante que sexa Cuba, o
mundo non se vai adaptar a Cuba, senón que será Cuba a que
terá que adaptarse ao mundo no
que vivimos.
Pero para adaptarnos ternos dereito a pedir que se nos respete
e podamos conducir o noso proceso. Está claro que ternos que
sufrir un proceso de transformación. O éxito da Revolución cubana non depende de que sexa,

"Cuba ten moitas causas que resolver e a dirección da Revolución síntese moi comprometida
cos dez millóns de cubanos. Non
estamos levando a cabo a loita
polo seu significado, senón porque sabemos que deste xeito o
povo vivirá millar e porque seria
tamén un grande golpe para o
mundo que a nosa Revolución
retrocedese. Mais o bloqueo non
debe de agachar deficiéncias
que son nasas e que nos teremos que resolver".

Os cámbios axudarán a rematar co bloqueo?
Nós non traballamos por serlle
simpáticos ao mundo, non irnos
facer concesións aos que nos piden a cabeza. A vida, sobre todo
estes últimos anos, demostrounos
que quen comezaron a negociar
co imperialismo coa base de facer concesións, deron un dedo e
logo cortáronlles a man, despois a
cabeza e, de todo o que lles prometeron, non lles deron nunca nada. Ese non é o camiño que vai
seguir a revolución cubana.

Efectivamente. Somos concientes de que vivimos nun momento
tremendamente complexo. Os

Manter o socialismo

significa manter
a independéncia nacional'
Cal vai ser o papel da sua xeneración?
Nascer despois da Revolución
non só ten vantaxes, ten incluso
a traba de non valorar, secadra
obxetivamente, as causas deste
tempo porque as conquistas
máis· sagradas estaban xa nas
suas mans. Alguns dos nasos
rapaces poda que non sexan
capaces de evaluar os éxitos en
educación e saude e lle queiran
pedir a Revolución, con toda razón, causas novas, deste tempo. A nós tócanos o ser capaces de explicarlles aos xóvenes
o que significa ter chegado até
aqui, como nos trouxeron até
esta meta e o que ternos que
aportar agora.

aos xóvenes a madur·ar. Ese
concepto depende de que, o
que está por encima de min me
dea o certificado de que se madurei ou non. Hai xente que xa
morreu e non madurou. Hai
xente que non deixa madurar,
porque doutro xeito estaría o
seu pasto en perigo.
Na miña opinión calquer dos
dous extremos é incorrecto. Hai
que combinar experiéncia e xuventude, aproveitar todo o bó
dos que fixeron a Revolución e
aproveitar dos xóvenes todo o
que podan aportar.
Movémonos nunha sociedade
que non só ten necesidade de
cámbios, senón posibilidade de
facetos. Nós propoñemos
cámbios concretos. Hai causas que non se teñen resalto, hai xente que pensa que
se necesitan causas que
podan adornar a vida. A nós
tamén nos gastan, pero primeiro hai que ter esa vida,
sen ela non se pode adornar nada. Aos cubanos góstanos o mesmo que a todo
o mundo, pero tocounos, á
nos a xeneración, aportar
ainda unha cuota de sacrifício.

Os cámbios
do pasado congreso
Semella que o último congreso non colmou todas
as espectativas de cámbio.

Pero esta situación non os
pode levar a un calexón sen
saida?

Pero concordará conmigo en
que o momento é difícil.

1

Non se trata de defender o
proxecto até a marte, fai falta unha disposición de morrer para levar o proxecto
adiante, pero, sobre todo
unha disposición de vivir
moi grande. Eso é o que
quer trasmitir a Cuba de hoxe. Pero ternos que falarlle
aos xóvenes en novos términos, con novas ideas.

Os cámbios

A illa chegaron moitos xornalistas para ver como caía o réximen. A moitos pergunteilles se
viñan con dieta e tempo suficiente para estar no país. A maioria
acabouselles a dieta, acabouselles o permiso, regresaron aos
seus paises, foron nunha segundo viaxe, van polo terceiro e
mesmo polo cuarto, e Cuba, en
vez de caerse aquel luns, despois de ano e médio, cada dia
ten máis moral. Estamos convencidos de que o capitalismo
americano non volta a pór unha
bota na illa para convertila en
prostíbulo. O capitalismo non entra na illa b,aixo ningunha circunstáncia. E a filosofía coa que
tr-aballamos todo este tempo.

r----------------------------------------------------------------------------,

exactamente a do ano 59 ou a
de 1981, senón de que, en tempos como estes, señamos capaces de manter as sagradas conquistas da Revolución e estar á
altura do ano 91. Para esto en
Cuba desenvolvemos un traballo particular. Non hai que esquecer que, cinco millóns setecentos mil cubanos naceron
despois da revolución.
+

O mundo non se
vai adaptar
a Cuba, é Cuba
quen se ten
que adaptar
ao mundo.

O congreso do partido acaba do tomar importantes decisión e modificacións que
teñen que ver coa adptación
aos nasos tempos. Alguns
non entanden a P,ervivéncia
TINO VIZ /voz NOTICIAS
do partido único. E un ha nePero o que queremos os xóvecesidade, non un empecinanes de hoxe é garantir que na
miento, un ha consecuéncia
perfección desa obra non nos
donde nos levou a vida. Só asi
toque un papel de sentarnos
pudemos triunfar ante o noso
só na grada e dicer que outros
nemigo, cando se xoga a superresolvan as causas. Queremos
vivéncia da Revolución non poparti cipar na resolución dos
demos abrir unha fenda para
problemas.
que se acabe con ela. Mantera
Revolución e o socialismo signiNo último congreso puxéronfica en Cuba manter o concepto
se de manifesto diferéncias
de independéncia nacional.
xeneracionais.
Se as circunstáncias cámbian e
Hai distintas correntes. En Cuas presións cesan, veremos as
ba hai adultos que se resisten
causas que hai que cambiar.
a cambiar e afirman que o moNon estamos pechados a nenmento está moi complicado pagun tipo de análises, de evolura entregarllo aos xóvenes porción dos acontecimentos. Agora
que ainda non maduramos. Taestamos en mellares condicións
mén hai xóvenes que din que
para resistir. O proceso de refai falta que todos os vellos se
novación imolo facer nós, e
vaian.
desde adentro, pero non irnos ir
polo camiño das concesións ao
Hai xente que pretende pornos
EE.UU. Se non nos integramos

antes en América Latina é porque non nos abriron as portas.
As veces os mecanismos que
ternos son complicados para
propiciar os cámbios. A Revolución nestes tempos está en
desburocratizar o sistema, en
atopar o lado feliz de todas as
cousas . Por iso irnos do máis
simple ao máis complexo. As
Xuventudes lanzaron, neste
senso, unha campaña que se
chama "Refrescar a Vida". Pretendemos, sobre todo, enamorar a xoven xeneración do proxecto de Revolución.
Pero o grande problema é o
económico ...

Os que
pretenden
poñernos aos
xovenes a
madurar e
porque, doutro
xeito estaria o
seu pasto en
perigo.

Por eso neste campo é no que
se deben de producir as transfo rmac ió ns máis importantes.
Ternos a tara de non ter experiéncia pois os especialistas dedicáronse na sua maioria, nun
sistema de dirección e planificación da economía, copiado co ma un calco e que, a vida demostrouno, non ten resultados.
Con este propósito, no último
congreso estabelecéronse as
liñas fundamentais : prim eiro
decidir en que terreas man1emos unha econom ía centralizada, naqueles nos que somos
poténcia e ternos resultados .
Por exemplo, só a vacina meningocócica nun ano deu tan tas divisas como toda unha zafra azucareira.
Outros dos aspectos definidos é
que o tema das necesidades
fundamentais, os chamados servícios menores, se privaticen.
Non se pode estar agardando a
ir a unha empresa estatal para
que lle arranxen a chave da casa. Esas pequenas cousas non
van resolverse nunca se están
nas mans do Estado.
No tema da economía mixta
andamos só por un início. O
primeiro que estamos a facer é
facer unha lei de investimentos
extranxeiros, xa que non existe . Pero ternos claro que ese
critério non só pode depender
dos grandes empresários. O
bloqueo económico non só é
proibir que nos manden alimentos ou aspirinas. Estamos
dispostos a convertirnos no
mellar dos sócios.
•
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ASOBERANIA NACIONAL NO ESTADO
Conmemórase o 500 aniversário da incorporación de Granada ao reino de Castela

O andalucismo espera
• XOSÉ A. GACIÑO f SEVILLA

Comemórase estes dias
en Granada o cincocentos
aniversário da
"incorporación do reino
granadino á corca de
Castel a", segundo a
denominación oficial da
comemoración, que
mantén asi toda avixencia
ideolóxica do vencedor.
Recordar que o 25 de
Novembro do 1491, nas
capitulacións de Santa Fe,
asinouse a rendición do
último recuncho
independente do vello Al
Andalus -despois, todo
foi colonización-, segue a
ser causa de eruditos e de
minorias radicais.
Desde logo, os que dirixen hoxe
a autonomía anda luza non
monstran nengun interese por
semellantes antecedentes . Xa
pasaron os anos da eufória andalucista e da movilización cidadá que conseguira arrancar ao
poder central o seu Estatuto de
Autonom ía, por riba de toda
caste de obxectivos para pisarlle
o terreo aes nacionalistas (que,
daquela, fixérono mal e pactaron
ces centristas-centralistas sen
froito para Andalucía nen tampouco para eles).
De todas maneiras, non !les resultou fácil aes socialistas con verter o governo autonómico nun
organismo aséptico, alleo a calquer veleidade política diferenciadora. Tiveron que queimar no intento a dous presidentes (Rafael
Escudero e José Rodríguez de la
Borbolla) , que chegaran a crer
que o seu papel e o seu cargo
era realmente autónomo , até
acadar á situación actual: un ha
autonomia convertida nun aparato de xestión administrativa e
presidida por un político, case
abrigado no seu momento a
cambiar a sua carteira de ministro pela presidéncia da Junta de
Andalucía, e que só tala de estradas e de parques tecnolóxicos .
A defenestración de Rodríguez
de la Borbolla e a sua substitución por Manuel Chaves, nas últimas eleicións autonómicas de

Non todos os socialistas andaluces teñen serte. Luis Yañez non só perdeu a
alcaldía de Sev-illa a mans dos andalucistas, senón que agora, senda presidente do V Centenario, viu en directo
como se fundia a nao Vict6ria.

hai un ano, foi interpretada pola
oposición, e non só por ela, corno unha mostra da prepoténcia
socialista, que, por cuestións de
disputas internas do partido, permitíase o luxo de sacrificar a un
político que xa acadara cotas de
popularidade que avalaban a
sua continuidade eleitoral, e facelo precisamente en momentos
nos que a honestidade do partido estaba sometida á dura proba do escándalo protagonizado
polo irmán do patrocinador do
novo candidato (ainda que agora
ese candidato, hoxe presidente,
procura marcar as distáncias e
apartarse da lenta pero progresiva caída guerrista).
A prepoténcia funcionou: Manuel
Chaves , batizado como "candidato a paus", pasou a encabezar
unha nova maioria absoluta socialista no Parlamento de Andalucía. O escándalo Juan Guerra
só afectou a Leocadio Marín,
que era o destinado a substituír
a Rodríguez de la Borbolla, pero
que tivo que conformarse cunha
consellaria, mentres espera en
que queda a sua presunta responsabilidade por ser un dos
que, no seu día, deixou que

Juan Guerra, sen nengun tipo de
cargo oficial, ocupase un despacho na Delegación do Governo.
O escándalo do "irmanísimo" pareceu afectar máis aos que o levaron até os xuíces, polo menos
a Izquierda Unida-Convocatoria
por Andalucía, que experimentou
un notábel descenso de votos e
escanos, porque o outor denunciante, o Partido Andalucista, si
medrou nas eleicións autonómicas e mantivo a sua tendéncia
nas municipais deste ano (iranias da vida: cando empezan a
ampliar o seu poder, prodúcense
problemas de entendimento interno, como os derivados da desaprobación de Pedro Pachaco
ao pacto coa direita no concello
de Sevilla).

Abstencionistas
e cautivos
De momento, o PSOE mantén a
distáncia á oposición, ainda que
o voto urbano comeza a fallarlle.
A abstención en ascenso -ese
é posibelmente o efeito máis directo dos escándalos de corrupción- sérvelle de parapeito, como a evidéncia de que o povo

andaluz non concede máis votos
á dereita que os que ten, e que o
condenan a un eterno segundo
pesto. O Partido Andalucista,
coa sua calculada ambigüidade
ideolóxica que lle permite recoller desencantos á esquerda e á
direita, segue a ter deserto de
abando para percorrer antes de
colocarse en posicións que podan inquedar aes socialistas. E
Izquierda Unida-Co nvocatoria
por Andalucía que ten que clarexar o seu própio futuro interno se
quer recuperar o terreo perdido.
No que se retire ás reinvidicacións ancestrais, aquelas que
parten do latifundismo criado polo reparto de terras entre os "nobres" conquistadores de hai cinco e sete séculas, o actual governo autonómico ven de declarar
clausurada, case definitivamente,
a reforma agrária que tantos problemas políticos e xurídicos lle
puxeran aos dous presidentes
anteriores. O malestar social dos
campesiños desposuídos -carne de emigración hoxe interrompida- ai senda paliado polo subs ídio especialmente deseñado
para as rexións latifundistas de
Andalucia e Extremadura, mes-

mo forzando as normas, se fai
falta. É o que a oposición chama
o "voto cautivo", ainda que, nos
níveis locais, todos o pratican ,
non só os socialistas.
Andalucía está a viver momentos
dourados, de forte investimentos
público xustificados polo aconteci mento do 92, que xerou todo
un tirón especulativo que ainda
non se sabe como vai repercutir
na economía real cando chegue
o 93, con mercado único europeu incluído, Rodríguez de la
Borbolla soñaba con convertela
na Californía da Europa, nunha
combinación de agricultura moderna de calidade (e exemplos
hai nestes momentos en zonas
de Almeria, Granada e Huelva)
co turismo de praias (a Costa do
Sol non remata de superar a sua
crise de saturación pasada) e a
tecnoloxia ponta dos parques
tecnolóxicos, a indústria electrónica e a fabricación de compoñentes de avións.
Polo de agora, o soño californiano serviu a alguns "yuppies" ceceants para xogar ás intrigas
menos presentábeis de Falcan
era~.
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VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:
VIGO:

Avda da Florida, 6 - Travesas
San Roque, 156
Salamanca, 12 (Frente Povisa)
Zamora, 61
Zamora, 28
Travesía de Vigo, 125
Pi i Margal!, 143 - Peniche
Rosalia de Castro, 45
Sanjurjo Badía, 21 O
Sanjurjo Badía, 93
Fragoso, 56
Lorient, 14 - Balaidos
Camelias, 107
(Esquina R/Ourense)

VIGO: Estanislao Nuñez, 21 - Calvario
MARIN: Calvo Sotelo, 6
MARIN: Calvo Sotelo, 133
MARIN: Real, 3 - Cantoarea
O PORRIÑO: Ramón González, 17
ARCADE: J. Solla, 33
BAIONA: Avda. Monterreal, 5
(Á beira da gasolineira)
RIBADAVIA: J. Antonio, 7
(Frente ao cine Ria)
OURENSE: Avda. da Habana, 115
A.GUARDA: Joaquín Alonso, 1
(Esquina Praza Nova)

PERFUMERIA - COSMÉTICA

Este·Nadal
ao servizo dos
•
nasos amigos
.
Visítanos!

•
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ASOBERANIA NACIONAL NO ESTADO
A vinte anos da Asamblea de Catalunya

Llibertat, amnistia, estatut de autonomia
• PACO SOTO/BARCELONA

O 7 de Novembro de 1971,
un grupo dunhas 300
persoas, en
representación da imensa
maioria de partidos
políticos clandestinos e
movimentos cívicos,
sociais e culturais da máis
diversa natureza, reuniuse
nunha igrexa da rua
Hospital de Barcelona para
constituir a Asamblea de
Catalunya. O programa
deste organismo unitário,
dividido en catro pontos,
recollia as aspiracións e
reivindicacións máis
sentidas na altura polo
conxunto do movimento
antifranquista catalán:
liberdade, amnistia para os
presos políticos e
exiliados,
restabelecemento do
autogoverno vixente
durante a 11 República e
coordenación con outros
pavos do Estado na loita
contra a dictadura.
A fins dos anos sesenta o auxe
do movimento obreiro e das loitas estudantís e acontecimentos
como o xuizo de Burgos contra
16 militantes de ETA, abrigaron
ao rexime de Franco a decretar
o estado de excepción, pensando que deste xeito podia deter
ou, cando menos, limitar, o avance da oposición antifranquista.

Do manifesto unitário á
Asamblea de Catalunya
En Decembro do 1970, tres cantos de intelectuais cataláns encerráronse no Mosteiro de Montserrat para protestar contra o
xuizo de Burgos. Daquel acto
contrário á política represiva da
dictadura saiu redactado un manifesto unitário que planteaba a
idea de unir esforzos contra o
franquismo arredor dunha asamblea que representase ao conxunto das forzas políticas e sociais de Catalunya. A idea foi
madurecendo. O PSUC, partido
que por entón tiña a estrutura
política máis organizada no cam-

po da oposición, foi, como quen
di, o que soubo levar o gato á
auga. Seguindo as directrices do
PCE, os comunistas cataláns defendian a tese do pacto pola liberdade entre esquerda tradicional e direita democrática, pero
tamén entre vencidos e vencedores, en aras dunha inconc¡eta liberdade e de non despertar os
vellos demos da guerra civil. O
PSUC tiña detractores, desde a
esquerda, pero, en termos xerais, as suas ideas tiveron seguidores. Unha das primeiras manifestacións de actuación unitária
foi a criación da Coordenadora
de Forzas Políticas de Catalunya, no ano 1969, .onde o PSUC
xogou un papel fundamental,
xunto con outros grupos, como o
Moviment Socialista de Catalunya (MSC), o Front Nacional de
Catalunya (FNC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e
Unió Democrática de Catalunya
(UDC). Desta coordenadora de
partidos e do manifesto de Montserrat saiu a proposta de criar
unha Asemblea de Catalunya.

Conseguir a democrácia
ou mudar o sistema?
A Asamblea de Catalunya agrupou no seu seo a case todos os
grupos políticos antifranquistas,
desde o centro direita nacionalista e catalanista até a esquerda
revolucionária, e a practicamente
todos os colectivos, asociacións
e organizacións sociais, cívicas e
culturais que existian naqueles
anos na Catalunya. A Asamblea,
ademais de espertar profundas
expectativas en amplos sectores
da povoación, soubo sinteitzar
no seu programa político e liña
de actuación as reivindicacións
democráticas, as loitas sociais e
as aspiracións nacionais. O momento decisivo foi unha vez marta o dictador, cando a primeiros
de 1976, en pleno auxe mobilizador, empezaron a se ouvir voces
desde a própria Asemblea de
Catalunya que chamaban a saber aproveitar a conxuntura política para non deterse no camiño
e seguir no proceso de transformacións sociais, económicas e
políticas que precisaban Catalunya e o conxunto do Estado. A
idea dominante era que primeiro
había que conseguir unhas liberdades democráticas mínimas.
En Xullo de 1976 foi nomeado

Lluis Xirinacs, na foto intervindo nas Xornadas de Prades xunto a Luís Racionero,
foi un dos protagonistas da Asembles de Catalunya. Abaixo Antoni Gutierrez
(PSUC), para inoitos mentor da idea de esta Plataforma Unitaria.

presidente do Governo Adolfo
Suárez. Encetouse a reforma do
franquismo e da ruptura democrática pasouse á democrácia
pactada. Os partidos maioritários foron agarimando, devagariño, o mel do poder, e os movimentos sociais desinfláronse. A
Asamblea de Catalunya, e con
ela as suas ideas de transformación da sociedade, morreu a meados daquel 1976. Desa patética
defunción naceu e foi tomando
carpo a idea do posibilismo e o
pragmatismo.

Lembrar o pasado
ou construir o futuro?
A celebración do vixésimo aniversário da criación da Asamblea
de Catalunya pasou practicamente inadvertida para as institucións autonómicas catalanas e
as cúpulas dos grandes partidos
parlamentários, quizais máis preocupad as por administrar as
suas parcelas de poder que lembrar feitos históricos que demostren cantas renúncias e reivindicacións quedaron no baul das
lembranzas.

Administrar
}?ara beneficio
aas maiorías
éfacer história

O cineasta comunista Pere Portabella quer destacar o papel
que xogou o PSUC, e en particular o dirixente Antoni Guitérrez
Diaz, na xestación da Asamblea
de Catalunya cando afirma que

"a idea de criar un organismo
unitário non foi, coido eu, dos intelectuais, senón de Guti que,
grácias ao seu talante de animal
político e as suas dotes de convencer, conseguiu que este plantea mento
unitário
fose
madurecendo". Moque! Sallarés,
un dos fundadores de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), lembra que "pasaron vinte anos e o que ternos é
máis ben pouco. Aquel espíritu
da Asamblea de Catalunya quedou desvirtuado. A nasa autonomia é gris, non ternos poder real
nen conseguimos a nasa soberania política". Sallarés pensa que
"os políticos abandonaron o terreo das ideas e prefiren defender o pasto e os priviléxios". O
intelectual Pere lgnasi Fages
consider, 20 anos despois xa,
que o gran fracaso do cámbio
político acaecido á marte de
Franco é "non ter sabido ou podido mudar as estruturas de poder
que seguen a ser as mesmas".
Abondando nesta idea Empar Pineda, lider do movimento feminista catalán, sinaJa que "moitas
das forzas políticas que participaron na Asamblea de Catalunya non quixeron ir máis lonxe".
Por iso mesmo, insiste Lluis Maria Xirinacs, "do que se trata, hoxendia, é de ollar aquela experiéncia positiva sen nostálxia,
con proxecto de futuro", opinitm
plenamente compartida polo
avogado August Gil Matamala,
quen asegura que "eu non participei na fundación da Asamblea
de Catalunya, porque pensei que
aquel organismo unitário carecía
de espíritu verdadeiramente
transformador, ao procurar exclusivamente o cámbio político democrático. O hoxe dirixente do
Partit deis Comunistes de Catalunya (PCC), Celestino Sánchez,
prefire matizar esta afirmación,
se ben recoñece que "na Asamblea moitas forzas de esquerda
acabaron por aceitar a poi ítica
da direita".
Lonxe de Barcelona, en Estrasburgo, onde exerce de europarlamentário, Antoni Gutiérrez lembra "aquel espíritu unitário" que
representou a Asamblea de Catalunya". Non quer entrar en calquer outro tipo de valoración, pero recoñece que "os pavos como
Catalunya que aspiran a ser soberanos, ainda teñen un longo
camiño a percorrer".
+

ASOBERANIA NACIONAL NO ESTADO
HB tala de revisar a sua práctica política
no documento interno Urats Berri

A desaparición de HASI

surprende aos analistas
do País Basco
• JOSEBA MACIAS/BILBO

Crítica do sectarismo

A remodelación aberta no
chamado movimento
basca de liberación
nacional pillou de sorpresa
a máis de un. Mentres os
habituais analistas da
situación política basca
conxeturaban sobre o
novo papel hexemónico
que HASI xogaria no futuro
no seo da esquerda
abertzale, en detrimento
doutras organizacións do
bloca KAS, o anúncio da
desaparición do partido
político viu poñer o
contraponto a unha
realidade en proceso de
transformación como é
a de HB e o mundo
independentista basca.

Fálase tamén de erras neste
tempo de análises. Sinala o texto
para que hai que ''talar de actitudes sectárias ou incorrectas con
outros partidos e organizacións
populares, unha certa perda de
dinámica aberta á participación
en organismos populares e actividades na rua e un menor nível
na dinámica participativa interna". lsto seria o que explicaría
para a formación abertzale "unha
tendéncia ou goteo á baixa" cun
trasvase de voto, principalmente
á abstención.

Moitas son as razóns que explicarian este proceso de remodelación que culminará nos primeiros
meses do 92. Mentres as propostas están xa en mans da militáncia para o debate, HB falou publicamente de revisar e adaptar a
sua práctica política. Nunha comparecéncia ante os meios de comunicación realizada o pasado
mércores 27, representantes da
Mesa Nacional desta formación
talaban de fracaso da estratéxia
tendente a xerar o desgaste da
esquerda abertzale e apresentábase un proceso de renovación
denominado "Urrats Berri" (Novo
Paso) basado en catre textos de
análise, o primeiro dos cales facíase público na roda de prensa.
Nel realízase unha exaustiva valoración da situación no campo
internacional, no Estado español
e fundamentalmente en Euskadi
Sur.

Sobre o PNV, o texto "Novo Paso" de HB manifesta que o seu
papel" vai ser determinante para
solucionar calquer tema importante", á vez que mostra a sua
preocupación pola tendéncia militar que está marcando a sua
atividade con elementos como o
apoio á Leí Corcuera. A respeito
de EA e EE, a formación abertzale destaca o seu momento de
división interna e as dificuldades
que manifestan para se facer un
oca no panorama político basca.

En canto ao panorama criado
tras das eleicións de maio, HB
fai unha análise da situación dos
distintos partidos , ainda que sinala que "o análise da sociedade
basca non pode limitarse ás formacións políticas" nun evidente
interese de superar deficiéncias
de anteriores debates. Neste
senso fai especial fincapé nos
movimentos sociais, dos que subl iña, "teñen a capacidade de
xerar espácios de debate e de
loita pola base, unindo a sectores autoorganizados arredor de
obxectivos concretos".

O debate interno no que se encontra Herri Batasuna ten tamén
a sua continuación en KAS, o
bloque de alianzas sectoriais que
até agora incluía a HASI (que desaparece), ASK (organización do
movimento popular), Jarrai (organización xuvenil), Egizan (a organización feminista) e o sindicato LAB.

Neste caderno para o debate interno sinala a formación abertzale tamén a especificidade do fenó n meno da abstención. A importáncia que H B concede aos
movementos sociais e á sua
análise de non dividir a sociedade en función dos partidos políticos é probabelmente unha consecuéncia directa dos cámbios
de percepción que experimentou
a formación abertzale no último
ciclo eleitoral, encetado en Xuño
de 1989, coas eleicións ao Parlamento Europeu.

Tamén fala HB do resto de formacións políticas do abano basca . A respeito do PSOE sinala,
por exemplo, que en Vascongadas "mantén a sua capacidade
para determinar o panorama político", mentres que en Nafarroa
inclínase a unha pugna co PPUPN "en vez de acadar un acordo con esta formación".

cometidos próprios neutras organizacións, a indecisión, o "elitismo", a pasividade no debate,
o "pulpismo" (intentar ter a máxima preséncia físixa nos movimentos sociais mesmo a costa
da própria capacidade de respostar adecuadamente) e o burocratismo.
A proposta de remodelación parte
de que KAS é un bloque que
contén "unha estrutura comun de
direción" con tareas de elaboración política global e dinamización
da Unidade Popular e ao mesmo
nível estruturas específicas con
tareas no espectro laboral, popular, xuvenil e da muller".
•

..

A Mesa Nacional de HB elaborou un documento autocrítico, que se atopa a debate
no seo da orgaización.

Finalmente o texto inclue un extenso apartado a respeito da situación económica no que se recollen valoracións como a de
que "se permitimos que a sua
estratéxia -a do PSOE- continue,
a pobreza e a marxinación do
naso pavo vai aumentar".

O debate en KAS

A remodelación de KAS baséase, segundo un documento que
debate estas días a sua militáncia, nunha profunda autocrítica
do traballo desenvolvido pola
plataforma abertzale nos últimos
anos. A partir das conclusións
que se tirsan, surxen as propostas reorganizativas que se deron
a coñecer en datas recentes, a
máis signiuficativa sen dúbida a
desaparición de HAS 1 como partido político e a integración directa da sua militáncia na estrutura
de KAS.
KAS deixa sentado que a sua
conceición orixinal como bloca é
válida mesmo que non desenvolvera a sua potencialidade debido a erras enumerados no texto como o costume de "delegar"
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EMIGRANTES EN BILBAO

M 2 Cristina Blanco, socióloga
1

0s galego~ están cos galegos máis agrupados que outros'

• DANIEL LAZARÉ/BILBAO

Que diferéncias ten o colectivo galego frente aos outros
grupos asentados na .capital
bilbaína?
A nível de dados censais por comunidades obsérvese como característica o asentamento, apresenta un nivel alto de agrupación. Teñen un asentamento específico, os galegas están cos
galegas moito máis que os outros emigrantes. Ademais o nível
de concentración é moi alto en
ruas específicas, en seccións.

Aproximadamente sesenta e oito mil galegas viven en
Euskadi. Continxente tan numeroso configurou un
xeito específico de hatiar, "cun sentimento de
comunidade máis grande que os outros imigrantes",
afirma Cristina Blanco, autora do libro "La integración
de los inimigrantes en Bilbao". A investigadora analisa
a situación de perta·de_c::.ento vinteoito mil persoas
chegadas á .capital~ bilbaíri.a desde outros pontos do
estado, ·a ·s ua realidade social e seu proceso- de
adaptaciori a un paTs qüe ·"éstá tendo que
reestruturarse un ha definición de indentidade basca".

Están moi unidos e teñen un
sentimento de comunidade máis
grande que os outros inmigrantes , quizá porque se deu entre
eles unha emigración en cadea,
o un chama ao ouro, mentres
que neutras partes levouse o
proceso de xeito máis individualizado porque xa na própria orixe
non hai unha idea de comunidade, tanta unión, ou talvez porque
a comunidade galega sexa máis
pechada en translada a comunidade de orixe á de chegada.

Parece ser que a emigración
non é sinónimo de triunfo,
considerando que o 19,22%
dos galegos asentados en Bilbao sitúanse na clase baixa e
tan só o 4,25% na clase alta,
segundo o estudo feíto por
J.J. Leonardo?
Depende desde o ponto de vista
en que se tome, pode ser desde
a sociedade de orixe ou desde
aquí. A idea na Galiza pode ser
que os que se van triunfen, isto é
unha imaxe falsa desde a orixe,
ao igual que hai unha imaxe falsa desde a recepción, que todos
os imigrantes son pobres.
Que os nativos na época de industrialización ocupasen postas
máis altos débese ao coñecimento do meio, do entorno, isto
axuda a ser máis autónomo. Hai
diferéncias nos postes de traballo que ocupan os imigrantes e
os nativos, xa non só en relación
á clase social senón a nível horizontal. Os imigrantes traballan
con contrato de traballo en maior
medida que os autóctonos, que
se adican principalmente a traballos por canta própria.
>

Das tipoloxias de imigrantes
existentes, en que situación se
atopa maioritariamente o colectivo galego?
No marxinal, xa que hai unha separación, despois existe unha

Existe ou pode chegar a existir
en Euskadi unha situación potencialmente conflitiva que se
traduza en brotes xenófobos
ou violentos?
Non, primeiramente porque deixou de haber imigración, duns
anos a esta parte dase imigración neta. Existe a idea de que
os que están, están e vale, pero
que non veñan máis, iso sobretodo entre a povoación autóctona; agora, se viñesen máis, produciríanse problemas, non tanto
como se produciron nas primeiras migracións, cando a sociedade basca era máis homoxénea
nas suas orixes e que veña tanta
xente de tora é difícil de asumir.
Nos seus inícios houbo problemas, aí están os escritos de Arana e se tivo éxito foi porque a situación estaba aí latente nunha
parte importante da sociedade
basca, e os inmigrantes tan estoupar esta situación de rechazo
cara todo o español, considerándose· como unha nación oprimida.

Pódese afirmar que os galegos no País Basco sofreron
un proceso de aculturización,
cal seria o modelo de integración que mellor encaixa neste
colectivo?
Para que haxa integración é necesário que exista interacción e
esta non se produce na medida
en que debería producirse, non
hai un contacto fluído senón que
existen pequenas fronteiras entre· uns grupos e outros, hai
banstante de comunidades illadas. Como se produce a integración, será a que estabelezan
consensuadamente, ben directamente de forma manifesta ou
ben através dun proceso longo.

pe dese ambiente. En núcleos
como Barakaldo, Santurtzi teñen
máis forza que en Bilbao quizá
porque en Bilbao a xente é máis
cosmopolita, máis aberta e impórtalle menos de onde es.

· Na actualidade a sociedade é
máis heteroxénea, industrializada, onde as relacións son máis
persoais; non haberia tantos problemas como antes senón que
seguramente se focalizarian
nuns pontos concretos do nacionalismo forte.

Onde se fai máis damática ou
visíbel a separación entre imig ra ntes e nativos? Quizá na
tendéncia de voto?
idea de comunidade, as condicións sócio-económicas nas que
viñeron e ese pechamento. Ainda que entre si mesmo non existe unha situación de penúria nen
de desarraigo, digamos de identidade. Quizá o pechamento do
próprio grupo obstaculice a relación cara afora en todos os sentidos. A cultura de orixe volve pesar e a de chegada tamén.

Que pautas sociais apresenta o
colectivo dos tillos de imigrantes xa nacidos en Euskadi?
A segunda xeración non ten orixes aos que amarrarse, de onde
se é, naceron aquí pero os seus
pais teñen unha cultura que contrasta coa dos seus compañeiros
de xogo, de coléxio. As segundas xeracións non teñen un grupo referencial aoque amarrarse,
a un non pertencen e ao outro
tampouco, entón hai unha dualidade, ou se vive con esa dualidade, que tampouco pasa nada,
ou tratas de acercarte a un ou

'A cultura de
orixe volve
pesar e a de
chegada tamén'

outro pavo, estabelecendo lazos
coa comu.nidade dos país ou coa
comunidade de adopción, e eses
lazos de adopción son moi dolorosos, por que primeiramente hai
enfrentamentos a nível familiar,
lego hai certas atitudes derechazo e, aparte diso, o ter que demonstrar continuamente que es
de aquí é custoso.

Como interpretar o feíto de
que as "casa rexionais" estexan en declive?
Antes este movimento tiña máis
forza xa que os imigrantes ao
chegar atopábanse nunha sociedade estraña e estaban desorientados. O "centro rexional" era o
foco onde un se atopa máis seguro, arróupase, está o outro que
se atopa na mesma situación.

Sen ser a nível de vida cotidiana
é onde máis se pode obsevar a
diferéncia. Hai unha correlación
moi grande, os imigrantes votan
centralismo e o nativo vota nacionalismo. Cada cal quer captar
a sua clientela e conséguese ,
pero a nível de base social non
está, translúcese; non é tanta a
diferéncia sobretodo en determinados círculos que despois se
plasma no voto, e iso débese a
que hai un intento de captación
de clientelas, por parte ou incluso máis do socialismo; parece
como se quixesen captar os
seus, incluso chegáronse a escreber cartas en épocas eleitorais a unhas clientelas moi determinadas en base á orixe e supoño que a xente respondeu.

Cales son as causas de que o
discurso nacionalista non cuallase entre os imigrantes?

O "centro rexional" cando hai
imigración ten máis forza, pero
agora os que quedan son os
membros de idades máis avanzadas e os fillos deses son autóctonos no sentido afectivo.

Non se sente bascas apesar dos
esforzos do nacionalismo por integrales a todos. Non se aceitou,
incluso polos próprios imigrantes

Outro obxectivo do "centro rexional" é manter a unidade do grupo,
as segundas xeracións non queren sabe nada diso e incluso soen renegar da orixe dos seus pais
xa que lles impede seguir con total normalidade, teñen que excusarse e demostrar que son de
aqui, incluso máis que os nativos.
A xente vai a eles en momentos
moi pontuais pero non é partíci-

'A segunda
xeración non
ten orixes aos
que amarrarse'

que basca é o que vive e traballa
en Euskadi. Ainda non se criou
unha idea de comunidade conxunta, non se chegou a integrar
ao imigrante como membro da
comunidade basca, entón aí intervén a política, é fácil que capten esa distinción.
O próprio imigrante non se considera basca, non cuallou a integración comunitária, pode ser
froito dunha situación de rechazo , que a houbo e a segue habendo.

Que elementos da cultura basca, ada ldiosincrásla deste país, impede ou retarda unha
máis fácil integración?
Non creo que sexa a lingua, que
segue senda un fenómeno minoritário, probabelmente sexa o
sentirse ou non membro da comunidade, o problema da identidade; porque a nível de integración sócio-económica si é certo
que hai diferéncias , até o ponto
de que os imigrantes para as
calificacións que traían , están
realmente na situación de clase
que poderian esperar en calquer
sítio.
Pero existe realmente en Bilbao
unha falta de comunidación, interacción entre uns e outros; ese
coñecimento mútuo, esa interacción e con iso a construción dunha identidade conxunta é o pilar
básico para que non exista unha
idea de comunidade conxunta, e
na base diso está a criación de
ghettos, de círculos residenciais
de diferentes orixes, e neste caso a relación cos autóctonos non
é grande e antón non se pdoe
criar unha idea de comun idade
conxunta.

De que xeito influiron os imigrantes na nova identldade
basca?
Tendo en conta o proceso histórico da imigración, como as grandes vagas migratórias se inician
a escomezos de século, non se
poderia dicer moi ben que foi antes, se o nacionalismo aranista
ou a imigración, é un proceso
bastante paralelo. A imigración
contribuiu a exaltar un nacionalismo basca radical no eido político
e por outro lado a confundir, na
base social, o que é ser basco.
Realmente a história do País
Basco está moi parto e ten que
estar influindo ainda na definición basca no nacionalismo de
Sabino Arana era totalmente
excluinte, basca só era o nacio,
a "raza" era o. ponto determinante da identidade basca; hoxe en dia esa proposta é totalmente inviábel.
Está tendo que reestruturarse
unha definición de identidade,
quen é basco, desde o ponto de
vista político, de calquer ideoloxia, basca é o que vive e traballa
en Euskadi; non obstante desde
a xente da rua non está moi claro quen é basco e desde aquí a
imigración contribuiu a ter que
reelaborar un discurso de identidade do pavo basco, incluso os
mesmos imigrantes din con
maior profusión que basca é o
nacido aquí, eles autoexclúense
en maior medida que os pró•
prios nativos.
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MARX E O PRE(:ONCEITO DESFAVORÁVEL
ÁS NA\:ÓES PEQUENAS E ATRASADAS
A EVOLU~ÁO DO UNIFORMISMO INDUSTRIAL Á REIVINDICA~ÁO DAS PEQUENAS NA~ÓES
COMO PREMISA DE LIBERDADE
XABmR VD..HAR TRIIHo

"Tí dís: Galicia é ben pequena. Eu dígoche: Galicia é
un mundo. Cada terra é como si fora o mundo inteiro.
Poderála andar en pouco tempo do Norte pra o su!,
do Este pra o Oeste noutro tanto; poderála volver
andar outra vez e máis; non a has dar andado. E cada
vez que a andes, has atopar causas novas e outras has
botar en menos. Pode ela ser pequena en estensión;
en fondura, en entidade, é tan grande como queiras, e
dende logo, moito meirande de como tí a ves. ¿Non
dín os filosófos que o home é o "microcosmos", o
compendio, o resume do universo todo? Pra canto
máis unha terra con todos os homes que nela viven...
Do grandor do teu esprito depende todo; canto máis
pequeno sexa, máis terra precisará. Si o teu pensaré
fondo, a túa terra, pra tí, non terá cabo, nela estará o
mundo todo con todos os seus climas. Si o teu pensar
se detén na coida das causas, non digas tampouco:
Galicia é ben pequena; es tf, que endexamáis
poderás concebir nada grande".
VICENTE Risco

Como é bem sabido, em Marx náo há um
tratamento teórico sistemático do facto nacional. Tratou-no sempre de um jeito esporádico, a cabalo da necessidade de dar
resposta imediata a situagóes políticas
concretas, nos seus artigas jornalísticos ou
na sua correspondencia epistolar.(1) lsto
tinha que contribuir, por torga, a que as
suas aportagóes ao tema fossem, por vezes, contraditórias e desconcertantes. Ainda assim, fornecem matéria suficiente para
a reflexáo, o qual vem ser a melhor maneira de desenvolver criativamente o seu
pensamento. Louvar canonicamente o
pensamento de Marx sobre a questáo nacional desde a óptica de um internacionalismo cosmopolita abstracto, seria náo decatarmo-nos de que pensar náo é recitar,
seria esquecérmonos da Galiza, urna
"nagáo esquecida".
Nos seus primeiros trabalhos de mocidade, na época em que era editor da Nova
Gaceta Renana -e como tal, responsável
também das despreciativas palavras de
Engels sobre os eslavos do Sul, das quais
náo é doado afastar ao próprio Marx, dada a solidária divisáo do trabalho existente entre eles- predominava nele um certo economícismo capitalista para desenvolver os países atrasados e facer desaparecer os antagonismos nacionais. Pensava Marx que o proletariado vitorioso
náo faria mais que continuar a tarefa de
abolic;áo dos antagonismos nacionais incitada pelo "desenvolvimento da burguesía,
o livre-cámbio e o mercado mundial". De
ar a razáo da sua preferencia pelos grandes Estados em contra das pequenas
naQóes, já que os grandes mercados internos, ofereciam a possibilidade de despregue para um sistema de produc;áo
avanQado. lsto náo estava, evidentemente, ao alcanc;o das pequenas nagóes pelo
seu reduzido tamanho.

PANDORA ANDERSON

''Non á solución británica. Movimento pota liberación de Irlanda", pódese ter na pancarta. Marx cambiou a sua posición sobre a causa irlandesa que hoxe manten
a sua actualidade.

As suas aporta~oes
ao tema forom,
por vezes,
contraditórias
e desconcertantes.
Ora bem, este discurso de Marx e Engels,
contrário a viabilidade das pequenas
nagóes e entusiasta das amplas unidades
políticas (até o ponto de aprovar a conquista de territórios mexicanos pelos
"enérgicos iánqui~", pois estes desenvol-

veriam-os melhor do que fariam os "preguiQeiros mexicanos"), pausando no sólido terreno da crecente internacionalizagáo
das relac;óes económicas pelo modo de
produQáo capitalista e numa valente defesa do carácter internacionalista do movimento operário de frente aes chovinismos
nacionalistas da burguesia, converteu-se
em muitos dos seus seguidores posteriores num preconceito, num estereotipo,
quer dizer, num lugar comum, nun juízo
aceitado sem discusáo, num enunciado
sem fundamento ao ser desmentido por
novas realidades. Assim, náo é infreqüente hoje que alguns marxistas lhe neguem
as pequenas nagóes o direito a autodeterminagáo, repetindo mecanicamente o argumento de que as suas reduzidas dimensóes náo lhes permitiriam constituir

Por outra parte, para que um país seja
próspero náo precisa de um grande tamanho nem de urna enorme populagáo.
Hoje, pequenos pars~s como Suíga, Holanda, Dinamarca, Austria, dispóem do
produto interior brut9 por habitante mais
elevado de Europa. Austria e a Surca alemá, paíse de cultura e língua alemás, náo
precisarom integrar-se na unidade econó- ·

Para Marx, a uniformizac;áo da produQáo
industrial levaría a desaparic;áo das diferencias e antagonismos nacionais. A
concentrac;áo em grandes Estados, que
abrangessem dentro de si multiplicidade
de nacionalidades, só lhes podía repugnar
aos nostálgicos das relíquias históricas,
pois, dizia Engels, "náo há nenhum país
na Europa que náo esteja composto de diferentes nacionalidades postas baixo um
mesmo governo ... E com toda probabilidade, assim seguirá senda sempre". Em
consequencia, neste quadro, a defesa das
nacionalidades nao tinha sentido para
Marx, porque "entretanto a burguesía de
cada nagao mantem aínda interesses nacionaís particulares, a grande indústria
cría urna classe, cujas interesses sáo os
mesmos em todas as nac;óes e para a
qual a nacionalidade fica já abolida".
(1) Veja-se HAUPT e Weill, Marx y Engels frente al
problema de las naciones, Edit. Fontamara, Barcelona, 1978.

comunidades política e economicamente
viáveis. Nao obstante, compre reconhecer
que certas chamadas "minorías nacio~ais"
tenhem maior dimensáo demográfica e territorial que algum dos Estados existentes.
Ucránia por exemplo, é mais extensa que
a Franc;a e está mais povoada que a Espanha. Os habitantes de Quebec sao
mais numerosos que os de Noruega ou os
de Finlándia. Há mais galegas que islandeses e tantos bascas e mais cataláes
que cidadáos do Estado de Israel. Assistimos, assim, ao paradoxo de que mentras
pequenas nagóes como Dinamarca estáo
constituídas em Estado, outras de dupla
ou tripla populac;áo e território, como a
dos curdos ou a dos arménicos, náo tenhem direito a urna existencia política independente e sáo objeto de um genocídio
permanente.

Para Marx,

SPREMBERG

Manifestantes poruin a imaxe de Karl Marx na antiga ROA

a uniformiza~ao
da produ~ao industrial
levaria a desapari~ao
das diferen~as
e antagonismos
. .
nac1ona1s.
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sua vida, Comte previa no Porvir humano,
derradeiro livro da sua obra Política Positiva (1852-1854), a descomposic;áo dos
grandes estados, "agregados artificiais",
em nacionalidades livres e duráveis. Escrevia Comte, "dada urna destas repúbli. cas positivas, deve contar com urna populac;áo de um a tres milhóes, num território
equivalente ao da extensáo de Bélgica,
Toscana, Sicília, Cerdenha ... ". O "território
ocidental" deveria assim comprender ao
redor de "setenta repúblicas", e Comte estim ava que, nesses reduzidos quadros,
"os proletários poderám superar melhor
urna opressáo menos intensa e desenvolver um control mais regular".

O internacionalismo, mensaxe permanente da esquerda. lmaxe das Brigadas lnternacionais na guerra de España.

mica mais ampla de urna grande Alemanha para chegarem ao éxito económico.
Mesmo no terreno da estricta rentabilidade e produtividade, inclusive os economistas educacos nos princípios da teoria das
"economias de escala"(2) admiten que o
número de pequenas unidades empresariais está medrando em países tais como
(2) Vide SCHUMACHER, Lo pequeño es hermoso,
Blume Edi<;óes, Madrid, 1981. Urna analise insuperável, na nossa lfngua, das vantagens e desvantagens
do tamanho, no caso da Galiza, achamo-la em LOPES-SUEVOS, Dialéctica do desvolvimento: nagom,
língua, classes sociais, AGAL, A Corunha, 1983.

Gram Bretanha e Estados Unidos e que
muitas destas pequenas unidades sáo altamente produtivas e proporcionam a
maioria dos adiantos frutíferos.

Já no tempo de Marx havia gente com
oponióes menos desfayoráveis ao porvir
das nac;óes pequenas. E curioso observar
que, quando Marx andava pela metade da

Pensava Marx que o proletariado vitorioso
nao faria rnais que continuar a tarefa de
dos antagonismos nacionais.

aboli~ao

O mesmo Marx virou de opiniáo, mais
tarde, no que respeita a sua crenc;a inicial nas potencialidades progressivas do
capitalismo imperialista. Passou de pensar que o capitalismo británico realizaría
urna func;áo útil na India, removendo o
seu secuar atraso, a estimar que a burguesía manufa~tureira inglesa necessitava converter a India na sua reserva produtiva de algodáo a baixo pr~c;o, destruindo a indústria algodoneira India (amputando, por exemplo, o dedo polegar
aos tecedores autóctonos). Comprovou
que o resultado da penetrac;áo do C§lpitalismo náo era a modernizac;áo da India,
senáo o medre da riqueza de Inglaterra.
Marx reconhecia na sua correspondencia
particular daquele momento, que "o grande mérito de Edward Gibbon Wakefield
nao era o de ter descoberto algo novo
acerca das colónias, senáo o de ter descoberto nas colonias a verdade acerca
das relac;óes capitalistas na metrópole"(3).
Se Staline chegou a dizer que a burguesía aprende a ser nacionalista na escala
do mercado, o proletariado aprende a ser
urna classe "nacional " na escala da ex(3) Texto citado como epígrafe em RODRIGUEZ
BRAUN, La cuestión colonial y la economía clásica,
Alianza, Madrid , 1989. Para estudar a conexáo entre
questáo nacional e colonialismo em Marx, se pode
consultar o livrinho de LEVRERO, Nación, metrópoli
y colonias en Marx y Engels, Edit. Anagrama, Barcelona, 1975.

Se o peixe é a, prata élo mar
nos
traemos o tesouro á Galiza

lftOQ&B&L
Peixes e mariscos
Avda. José Costa Alonso, 34-1 º
36950 MOAÑA (Pontevedra)
Telfs: (986) 31 44 51 - 31 44 52
. Fax. (986) 31 43 92
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Non te deixes marxinar

•
•
•
•
•

Se estás sen traballo e sen ingresos
Tes entre 25 e 65 anos
Levas cinco anos empadroado en Galicia
Mantés o teu fogar e
Queres saír <lesa situación

Tes dereito á RISGA
(Renda de Integración Social de Galicia)
TA
UN
DE GAUCJQ

u

CONSELLERIA DE TRABALLO
E SERVICIOS SOCIAIS

Imosche axudar a saír adiante

Pregunta no teu concello
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Este discurso de Marx
e Engels converteu-se
em muitos dos seus
seguidores posteriores
num estereotipo

plorac;áo colonial.
De todas formas, no terreno da luta política, para Marx e Engels o só facto da
opressáo nacional nao comporta de modo nenhum o dever de tomar partido pela nacionalidade oprimida, se as acgóes
políticas dessa nacionalidade nao tinham um carácter progressista ou revolucionário. Por esta razáo opuseram-se ao
movimento de libertac;áo nacional dos
pavos eslavos do centro e Sul da Europa (checos, eslovacos, croatas, eslovenos, romenos, sérbios, dálmatas ... ). Estes pavos, segundo eles, fixeram fracassar as revoluc;óes democrático-burguesas de 1848, ?º apoiar as monarquias
reaacionárias para esmagar 91 revoluc;áo
liberal em Hungría, Polónia, Austria, Alemanha e ltália. Náo obstante, em realidade, a vitória da contra-revoluc;áo, em
1848, neses países fara possível -como explica Michael Lowy(4)- porque a
direcc;áo burguesa da revoluc;áo tora timorata, demasiado moderada para desencadear urna revoluc;áo agrária e nacional, que pussera do seu lado as massas camponesas das minorias nacionais
e impedira que se converteram em instrumentos cegos da reacc;áo aristocrática. Aliás, náo era de estranhar este
comportamento dos pavos eslavos: era
muito pedir-lhes aos oprimidos que se
coaligassem com os seus opressores
em aras de urna timorata democrácia liberal, que tampouco ia facilitar-lhes o
acesso a propriedade da terra mediante
urna reforma agrária. Por náo ter colhido
a verdadeira raíz de classe do fracasso
das revoluc;óes democrático-burguesas
no centro e Sul da Europam Marx, e sobretudo Engels, váo tratar de explícalo
com a tese metafísica dos "pavos sem
história", dos contra-revolucionários por
natureza. Quando mais bem, o que aconteceu naquel momento -como também
acontece hoja, pensamos nós- náo foi
tanto a existencia de nac;óes contra-revolucionárias quanto de Estados e classes
sociais náo suficientemente progressistas como para deixar de ser opressores e
exploradoras.
Se há um fío condutor da questáo nacional no pensamento de Marx e Engels, este é que a supressáo da opressáo nacional deve estar supeditada ao objetivo prioritário da realizac;áo da revoluc;áo social, a
qual resolveria por si mesma os antagonismos nacionais. Embora, também aquí
volvemos perder o fío, pois Marx passou
de crer que a soluc;áo da opressáo nacional dos irlandeses viria de urna vitória
obreira em Inglaterra, a ver, pelo contrário, na libertac;áo nacional de Irlanda a
condic;áo da emancipac;áo social do proletariado inglés.

A NOSATERRA

Moitos dos movimentos de esquerda no mundo definíronse polo seu patriotismo e anti-imperialismo. Na fotografia representantes latino-americanos, árabes e
europeus (p'o~e verse a Telésforo Monzón e Santiago Brouard) durante un Dia da Pátria en Santiago.

Compre reconhecer
que certas chamadas
"minorias nacionais"
tenhem maior dimensao
demÓgráfica e
territorial que algum
dos Estados existentes.

tempo, ia medrando este constantemente
em Inglaterra. Esta diferenciac;áo salarial
ademais de produzir un "imtercámbio desigual", forc;ava aos irlandeses a emigrarem a Inglaterra, onde "o operário inglés
médio ódia ao irlandés como um competidor que rebaixa o seu nível médio de vida". Ainda nos supostos em que um operário ingfés estava igual ou pior pagado,
sentia-se, tace ao irlandés, superior, como
membro de umha nac;áo dominante, comportava-se a respeito dele "como os brancas pobres do Sul dos Estados Unidos
com os pretos", sendo os máis racistas
dos brancas. Pola sua parte, o obreiro Irlandés pagava-lhe ao inglés com a mesma moeda do desprezo, ao considera-lo
cómplice e estúpido instrumento da dominac;áo das classes dominantes inglesas
sobre Irlanda. Esta antagonismo, aproveitado pelas classes dominantes británicas
para manter-se no poder, era o segredo
da impotencia da classe obreira inglesa
apesar da sua organizac;áo, para sacudirse o jugo do capitalismo ao que éstava
submetida. A perda de Irlanda socavaria
tanto o poder da aristocrácia terratenente
británica, ao perderem as suas possessóes fundiárias em Irlanda, quanto o
da burguesia, que náo poderia dispar de
urna simples terra de pastoreio que fornecese de carne, lá e máo de obra baratas
ao mercado inglés. E, complementariamente, a libertac;áo nacional de Irlanda
reforzaría a solidariedade de classe de todos os obreiros de Inglaterra, ingleses e
irlandeses, ao fazer desaparecer entre
eles os antagonismos nacionais. (5)

Irlanda (que tantas similitudes tem com a
nossa Galiza) era urna nac;áo, de estrutura agrária atrassada precapitalista, integrada já num grande Estado com democrácia política, berce do capitalismo e do
maior e melhor orgnizado movimento
obreiro de entáo. Náo obstante, a emancipac;áo nacional de Irlanda vai ser para
Marx a primeira condic;áo da emancipac;áo
social dos obreiros ingleses. O discurso
que explica esta viragem está formulado
por Marx da seguinte maneira: a desigual
especializac;áo da economía da Irlanda
agrária a respeito da Inglaterra industrial
determinava náo só o atraso da primeira,
senáo também urna disminuc;áo do salário
real em Irlanda, entretanto, ao mesmo

Marx e Engels ainda "se atreveram" a dizer mais. E.ngels pronosticava que, se a

(4) LOWY, "Le probléme de l'Histoire", em HAUPT,
LOWY e WEIL, Les marxistes et la question nationale
1848-1914. études e textes, Maspero, París, 1974, pp.
373-374.

(5) MARX e ENGELS, Sobre el sistema colonial (recolpilac;áo de textos das obras, artigas e cartas que
Marx e engels escrivirom sobre a questáo colonial),
Eds. Estudio, Buenos Aires, 1964, pp. 353-364.

classe operária inglesa se negava a comprometer-se com a luta de libertac;áo nacional de Irlanda, "depois da dominac;áo da
aristocrácia inglesa sobre Irlanda, teriamos
que contemplar o domínio da classe obreira inglesa sobre Irlanda". E Marx advertía,
que "urna nac;áo que oprime ao outra náo
pode der livre'', e recordava como já urna
vez, baixo a revoluc;áo burguesa puritana
de Cormwell, a repressáo de Irlanda preparou o terreno para a restaurac;áo da monarquia absoluta em Inglaterra.
Porta'1to, em Marx e Engels achamos
elementos suficientes que nos permitiriam concluir que se os obreiros de urna
nac;áo opressora náo assumem a reivindicac;áo da nac;áo oprimida, sob pretextos do estilo de que náo é economicamente viável, de que está liderada por
forc;as políticas reaccionárias ou de que
deve aguardar a que os obreiros da
nac;áo dominante tomem o poder e fagam a revoluc;áo social, isto já .náo seria
auténtico internacionalismo. Seria chovinismo do obreiro da grande nac;áo -acochado baixo o manto dissimulador do internacionalismo proletário-, sacrifício do
pequeno a idolatría do grande, ou, algo
pior, ideología metafísica de que há "pavos sem história", contra-revolucionários
por natureza, que merecen o destino de
· serem assimilados.
A lic;áo que podemos tirar da experiencia
ac-

Para,, que um,.., país seja
.
prospero nao precisa
de um grande tamanho
nem de urna enorme
populac;ao.
Hoje, pequenos países
como Suíc;a, ,,Holanda,
Dinamarca, Austria,
dispoem do produto
interior bruto por
habitante mais elevado
de Europa.

tual, é a de que a independencia das
nac;óes pequenas náo é incompatível com
a evoluc;áo económica que conduz as
nac;óes a urna maior interdependéncia,
que desemboque numa federac;áo. O
mesmo Marx náo considerava inútil a indpendencia de Irlanda, ainda que esta rematar por escolhe despois o federar-se
com Inglaterra, porque, assim, o fundamento dessa uniáo seria sólido, ao ser livremente consentido. A independencia,
longe de ser um obstáculo ao desenvolvimento da cooperac;áo entre os países, é a
situac;áo -necessária, ainda que náo suficiente-- para estabelecer relac;óes mais
equitativas na divisáo internacional do trabalho entre as nac;óes, que eliminem a dependencia económica e favorec;am a paz.
Pierre Maugué, no seu livro Contra o Estado-na9áo, fai-se a seguinte reflexáo ,
muito pertinente para nós: "O facto que
Noruega e Finlándia se constituissem a
princfpi os de século em Estados independentes náo parece ter turbado ao Norte de
Europa, onde vivem Estados prósperos,
pacíficos e abertos a cooperac;áo internacional. Pelo contrário, tem sido mais rica,
mais pacífica e mais aberta a Península
Ibérica pelo facto de que um só Estado
reunira baixo o mesmo poder espanhois,
bascas e cataláoes?"{6)
Se náo houver outra razáo para preferir
os pequenos Estados nacionais aos grandes Estados plurinacionais de estrutura
unitarista e assimiladora, chegaria com a
de que os Estados pequenos náo podem
fazer grandes guerras. De todas formas,
náo podemos esquecer tampouco que as
guerras, ainda que pequenas, podem ser
muito cruentas, como demostram as lutas
tribais. E também náo podemos olvidar
que os Estados pequenos, ainda que pequenos, continuam a ser Estados. Eis a
dificuldade dilemática na que se acha actualmente todo movimento de libertac;áo
nacional: a necessidade de construir um
Estado na época histórica, na que nos ternos que propor a extinc;áo paulatina do
Estado e a sua substituic;áo por algo que
náo estexa afastado e enfrentado com a
sociedade civil, como ocorre com aburocrácia permantente e a intermediária classe política dos "representantes" do pavo,
instituic;óes próprias de todo Estado de
classes, seja grande ou pequeno, nacional ou plurinacional, imperialista ou náo,
capitalista ou de socialismo realmente
•
inexistente.
.abier Vilhar Trilho é professor
(6) IV'IAUGUÉ, Contra el E.Jtc100-nación,
Torre, :vladrid, 1981, pág. 100.

Eds. De la

GALIZA EMUNDO

Nº500 -5DED:c:~:~= 55

--------------!-~----------

\ ADEPU_!±\C2!QN HOX

ARENOVACIÓN DAS TEORIAS SOCIAIS

Alain Badiou
1

Alain Badiou, un
dos máis
recoñecidos
filósofos
europeus da
actualidade,
colaborador da
revista de
pensamento
crítico A Trabe de
Ouro,

concedeu o
pasado Maio
unhalonga
entrevista a
Francisco
Sampedro sobre
filosofía e política.
A Nosa Terra

•

Mantéñome absolutamente fiel ao maoísmo'
FRANCISCO SAMPEDRO

Agora que xa pasaron os
anos suficientes para analisar
con máis distáncia determinados acontecimentos políticos,
querería perguntarlle pola sua
valoración do maoísmo, xa
que vostede mantivo un forte
compromiso con el. Segue a
ser o maoísmo unha directiva
histórica, como afirmaba?
Que elementos do maoísmo
permanecen arestora, na etapa que vostede denominou
"post-leninista"?
Ante todo quéroche dicer que eu
mantéñome absolutamente fiel
ao maoísmo, que non estou dentro da filosofía do renegado ou
do autocrítico. Asi o quera dicer
ante todo. Ben, eu distingo no
que se ten chamado maoísmo
tres elementos, realmente. Penso que hai o maoísmo como o
que chamaria derradeira tentativa do marxismo-leninismo; isto
é, como tentativa de transformar
ou de revolucionar desde o interior os dispositivos marxista-leninistas que, cómpre dicilo, en certos aspectos permanecian stalinianos. Daquela unha primeira
definición do maoísmo é que foi
unha tentativa de revolución
dentro do stalinismo, en parte
baixo as categorías do stalinismo
mesmo, pero unha auténtica tentativa de revolución. Esta tentativa deuse na sua forma suprema
na revolución cultural proletária,

reproduce a parte
correspondente

A revolución

cultural foi un
chamamento ás
pensador francés
masas contra o
que concernen
Partido-Estado,
fundamentalmente
pero revelouse
O filósofo
inservível
para
francés
a un re-exame
colda que é
propor algunha
necesárlo
da sua análise
sacará
outra figura
fllosofla do
seu
teórica-política.
reguladora.
Impasse.
r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·
ás reflexións do

1

A filosofia quedou rezagada do capitalismo1

Gostaríame que comentase
unha sua proposición que en
boa parte constitue unha d.as
teses do seu pensamento. E a
que afirma que a filosofia non
soubo estar á altura do capital.
Cando digo que a filosofía non
soubo pensará altura do capital,
quera dicer que a filosofía estivo
rezagada ao respeito da obra do
capitalismo, do traballo do capital, en canto á cuestión dos ligames sagrados, da Preséncia, do
culto á Terra, etc ... , e penso que
a sutura poética, a sutura da filosofia ao poema, a ligadura da

filoosfía ao poema, compromete
á filosofía nunha orientación reactiva en relación á actividade
crítica do capital, en lugar de
inscrebela no seo dun pensamento que teria estado á altura
dunha verdadeira crítica revolucionária do capital. É por isto
que tamén digo que Heidegger
paréceme ligado ao socialismo
feudal. E cando digo que Nietzsche constitúe a verdadeira orixe
de toda unha secuéncia da filosofia contemporánea, tomoo
neste sentido; quer dicer que
penso que Nietzsche, coas ambigüidades das que talaba, observou moi ben a actividade di-

solvente, crítica anti-sagrada e
anti-relixiosa do capital mesmo;
el diagnosticou a sua actividade
nihilista (do capital) moi fondamente. Pero o que Nietzche fixou como tarefa á filosofía a
partir deste diagnóstico é, ao
meu xeito de ver, reactivo e inoperante. E neste sentido direi
que se situa na orixe dunha sorte de extravío da filosofía contemporánea, na orixe, en calquer caso, de algo que conduce
á filosofía a un impasse, e que
está, en efeito, fondamente relacionado coa cuestión de saber
cal é o posicionamento que a filosofia toma verbo da actividade

nihilista do capital, isto é, verbo
da sua actividade crítica e disolutiva.

Falando de Heidegger, a que se
debe, para vostede, esa resisténcia do mundo intelectual a
pensalo como názi?
Creo que a resisténcia tan forte
a pensar a conexión entre Heidegger e o nazismo remite a unha resisténcia moito máis básica
que atinxe ao nazismo mesmo, e
qJ.Je consiste na identificación do
nazismo como política. Creo que
a posición burguesa reaccionária fundamental sobre o nazismo

é a de defender a toda costa a
tese de que o nazismo foi unha
patoloxia, quer dicer, un fenómeno basicamente anormal, e partícularmente un fenómemo situado no exterior de todas as normas da mesma burguesia. E é
un asunto importantísimo, na miña opinión, para as políticas reaccionárias contemporáneas o
conservaren, a calquer prezo, ao
nazismo dentro desa figura do
patolóxico, o cal fai que nen se
deba, nen se deixe de nengunha
maneira representar como unha
política, nen mesmo como lago
sobre o que seria pertinente a investigación racional. Entón, evi-

den
tre
dos
canex
mer
ver

me:

ger
que
env
se 1
mer
no 1
me1
gan
entr
zón

e fracasou nun ponto específico:
a cuestión do Partido-Estado. A
revolución cultural foi fundamentalmente un chamamento ás masas contra os dispositivos do
Partido-Estado, atacou ao Partido-Estado; pero revelouse inservíbel para propor algunha outra
figura regulamentadora do destino das cuestión populares en
China que non fose o PartidoEstado; Mao mesmo ao final
saiu fiador da reconstrución do
Partido-Estado. Asi pois esta revolución fracasou neste preciso
ponto. Era unha empresa completamente fundamental que nos
permitiu, que nos instruiu sobre
isto: que finalmente, parece, non
era posíbel facer avanzar a
cuestión da revolución desde o
interior dos dispositivos marxistas-leninistas e baixo as categorías destes dispositivos. Esta é a
primeira significación que eu daria ao maoísmo, e creo que era
absolutamente necesário soster
nas condicións da época esta
tentativa revolucionária porque
era a única en adicarse ao real,
como tentativa de transformar os
dispositivos revolucinários dominantes daquel tempo.
A segunda cousa que vexo no
maoísmo é o que poderiamos
chamar unha série de formulacións militantes e universais.
Penso que o maoísmo, inda
máis que o leninismo, ten dado á
actividade política revolucionária
un certo número de princípios,
de máximas xerais tocantes ao
que era o traballo político na sua
materialidade concreta, e que
penso que permanecen nunha
grande medida absolutamente
fundadas. Honradamente, princípios como "servir ao povo", "distinguir nunha situación á esquerda, á direita e ao centro", "traballar en organizar ás masas", no
fondo unha boa parte de causas
que hai no pequeno libro vermello permanecen entre nós como
máximas militantes absolutamente válidas , absolutamente
fundadas , e non foron reemprazadas por nada mellar. Penso
que o pequeno libro vermello, se
retirásemos del algunha causas
stalinianas que ten , continua a
ser, en certo sentido, o manual
do militante político progresista e
revolucionário. O maoísmo é moi
importante para min. O maoísmo
é un estilo da prática política, e
non simplesmente para a China,
é unha estilo da prática política
que me parece aínda hoxe non
semente lexítimo, senón tamén
eficaz; un estilo que cómpre praticar se queremos facer avanzar
a cuestión política. Este é o segundo elemento do maoísmo
que ainda permanece, para min,
que non mudou: o estilo de tra-

Unha boa parte
de causas que
hai no pequeno
libro vermello
permanecen
como máximas
absolutamente
válidas.
ballo. E despois, o terceiro elemento que vexo no maoísmo é
un certo sentido de anticipación,
de proxección que tentou de facer. Proxección, no fondo, sobre
a cuestión do comunismo; unha
serte de visión da história a moi
longo alcance que non era táctica, que saía da idea de que
compria representarse a política
de emancipación non a escala
dalguns anos, dalguns decénicos, senón unha visión extremamente ampla, na cal haberia fluxos, refluxos, batallas, xusto co-

Alain Badiou
L'etre et l'événcment

mo ·cando Mao dicia: "serian necesárias unha vintena, unha centena de revolucións culturais, e
despois o comunismo durará",
ou: ''fíxose a revolución, pero finalmente non se fixo gran causa". Esta visión do carácter
esencialmente prolongado das
tarefas da política revolucionária
e do feito de que o comunismo
era o seu princípio xeral, que
non era unha espécie de obxectivo quimérico, senón o princípio
xeral de todo iso, e que constituia unha longa história, esta visión é, penso eu, a que dá a boa
subxectividade política hoxe en
dia. Porque para asimilarmos
sen pánico, se se pode dicer asi,
elementos como o fracaso da revolución cultural, o retorno das
loitas de liberación nacional nos
estados reaccionários, o afundimento do socialismo burocrático
no Leste, etc ... , para asimilarmos
todo isto gardando unha espécie
de sangue frio político revolucionário, penso que a visión maoísta da história da política é apropriada e segue a me inspirar. Para concluir direi que penso que o
maoísmo foi tamén a clausura
dun período, do período marxista-leninista da política revolucionária, pero isto non é máis que
un aspecto das causas e, por outra parte, habia nel, no xénio de
Mao-Tsé Tung unha poténcia de
anticipación, unha µoténcia de
formulación do estilo de traballo
que fica para nós, en todo caso
para min, como un achádego
valiosísimo.
Vostede insiste moito na figura
obreira como verdadeiro cerne
da cuestión política, como significante que non dixo ainda a
derradeira palabra. Mantén, daquela, o que dixera nos 70 verbo do proletariado como poténcia lóxica da resisténcia?

Teoría
do Suxeitoe
O ser e o
acontecimento,

duas
das principais
obras de
Alain Badiou.

Alain Badiou
Théoric du suj J

Eu seria máis preciso hoxe.
Máis preciso e máis modesto.
Non hai política moderna de
emancipación sen figura obreira.
Estou fondamente convencido,
e isto foi unha das grandes intuicións de Marx . Agora, en que
sentido "obreiro" é unha figura
da política? Penso que podemos
percatarnos ben que xa entre a
maneira en que "obreiro" é un-ha
figura da política para o Marx do
Manifesto, para Lenin ou para
Mao, hai diferéncias considerábeis. A palabra "clase" veu maquillar en certo modo estas diferéncias, porque en todos os casos se falou de clase obreira, e
baixo ese significante o real político do asunto era moi diferente.
O que habia de seguro era que
en todos os casos "obreiro" era
unha figura da política moderna.
(continua na páxina seguinte)
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dentemente se se admite que entre Heidegger -desde logo un
dos grandes filósofos, dunha época- e o nazismo houbo unha conexión real, isto remite necesariamente á idea de que cómpre volver a interrogarse polo nazismo
mesmo, non semente por Heidegger. Que debia ser o nazismo,
que era, para que un espírito da
envergadura de Heidegger pudese e crese recoñecelo verdadeiramente como unha figura do destino do Ser? Esta é a razón fundamental, coido eu, pala cal se negan, se resisten a pensar os lazos
entre Heidegger e o nazismo; razón que non concerne por igual á

As políticas
contemporáneas,
significadamente
a parlamentar
bloquean toda
tentativa
de repensar o
nazismo na sua
realidade poFtica
e histórica.

filosofía de Heidegger que á
cuestión da política e o nazismo,
dominante, segundo a que o nazismo é unha figura do Mal, unha
pura patoloxia, e as políticas contemporáneas, significativamente a
política parlamentaria contemporánea, manteñen esta figura e
bloquean, en particular, toda tentativa de pensar ou repensar o
nazismo na sua realidade política
e histórica. Esta é a razón pola
que non se desexa estabelecer
unha conexión explícita entre Heidegger, filósofo recoñecido, e o
nazismo. Verdadeiramente penso
que o cerne da cuestión é o na•
zismo, non Heidegger.

1

0 marxismo segue

a ser válido como análise,
pero ninguén sabe
o que é hoxe como política'
Vostede dixo en Peut on
penser la politique que desde un ponto de vista marxista era preciso constatar que
o marxismo estaba desfeito,
que se debía refacer o Manifesto. Quere isto dicer que
como palabra, como significante deixou xa de facer referéncia á verdade política
da emancipación?, que non
debe ser utilizado como tal
significante?
Ao tratarmos do marxismo
cómpre facer distincións.
Comrendendo tamén a custión do emprego da palabra
"marxismo". Proponse primeiramente a cuestión do marxismo como
disciplina de
análise, como
teoría da hist ó ria ou da
sociedade, incluso como
economia política; isto é,
se se pode dicer en sentido
lato, como teoría do Estado. Desde este ponto de
vista penso
que nada o
subsituiu, nada, repito, o
substituiu. Se
pretendemos
facer unha teoría analítica
do Estado e
da situación,
o marxismo
continua a ser
operativo e
non vexo, pala miña parte,
nengunha razón para non dicilo. Se queren propor un dispositivo analítico superior que nolo monstren, pero eu non o coñezo. O
segundo é o marxismo como
política, o marxismo non como o neme dunha doutrina
analítica do Estado, senón
como política. Porque, que é
finalmente o marxismo como
política? que foi? Non o sabemos moi ben, porque coñecemos o leninismo como figura
da política no pensamento,
coñecemos o maoísmo, talamos del hai un pouco, coñecemos tamén o marxismo-leninismo, produción ideolóxica
particular da época da terceira internacional, pero o marxismo, o estatuto propriamente político do marxismo, non o
coñecemos. Non creo que tañamos interese ou que teña
moito sentido dicer que a política que podemos tentar facer hoxe sexa marxista porque non posuímos un
uso verdadeiro deste adxectivo nas
condicións
actuais; en
realidade poder í amos
soster que ou

ben non houbo endexamais
política marxista (houbo leninismo, maoísmo, marxismoleninismo), ou ben, se a houbo, foi no tempo de Marx, no
tempo do manifesto, pero entón compriria perguntarse por
que causa foi esa política.
Sylvain Lazarus, por exemplo, propón dicer que houbo
en efeito unha política clasista que cobre realmente os
anos 50-70 do século XIX, a
política da época de Marx e
de Engels; di so pódese dicer
que foi a política do maxismo,
que é o único sentido en dar
á política marxista. E o terceiro en ver no marxismo é a utilización que del fixo a burguesía: o marxismo como significante. Significante de
que?, significante de opinión, significante ideolóxi co. Entón,
marxismo,
efectivamente, chegou a
ser desde este ponto de
vista unha
sorte de significante de
opinión abso1uta mente
desfigurado,
encarregado
de abranxer
aos países
do Leste , a
certas teses
filosóficas,
aos
P.C.,
etc ... Asi as
causas,
é
verdade que
desde este
ponto de vista a palabra chegou a ser totalmente circulante nunha opinión regresiva,
reaccionaria. A conclusión
que eu tiro de todo isto é que
o máis útil polo momento, na
situación actual, é desenvolver as categorías da nosa política independentemente do
vocabulário marxista, de palabras como marxismo, dun lado; o que quer dicer, en certo
sentido, criarmos a nasa própria linguaxe, crearmos a linguaxe desta política ao tempo
que esta política se desenvolve; e doutro lado, loitarmos
contra a utilización reaccionária da palabra "marxismo" traballando en duas cuestións:
en primeiro lugar, a capacidade analítica do marxismo da
que continuamos a pensar
que non ten equivalente, e, en
segundo lugar, a moi interesante cuestión de sabermos
se existiu unha política da que
teña sentido
dicer que foi
unha política
marxista e
que seria,
forzosamente, algo distinto do leninismo e do
maoísmo.+

Non creo que
teña moito
sentido dicer
que a política
que podemos
tentar facer
hoxe sexa
marxista
porque non
posuí.mos un
uso verdadeiro
deste adxectivo
nas condicións
actuais.
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A capacidade

analítica do
marxismo non
ten equivalente.
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Recordos do exército popular chinés e do Gran Timonel.
(ven da páxina anterior}

Orabén, o posicionamento que
nós sostemos (falo de min, pero
tamén da Organisation Politique)
é que a "figura obreira" é sempre unha cuestión chave da política de emancipación contemporánea, e que debemos reformular os seus termos. Lago, en relación á pergunta que ti me fas,
eu seguirei a dicer que hai na ''figura obreira" algo de poténcia
léxica ou poténcia de formalización con respeito da temática
política en xeral. Pero non penso, nós non pensamos, que o
estricto vocabulário da clase, da
clase en-si, da clase para-si, do
Partido-clase, podan e sexan
aptos para designar esa léxica.
Eis por que nós buscamos rearticulala doutro xeito através da
"fábrica" como lugar e como
destino, como poténcia formal
da política. E isto é un traballo,
unha tarefa.

A xente que coñecemos o seu
pensamento ficamos un tanto
abraiados polo seu apoio, ao
inicio dos 80, ao sindicato polaco Solidarnosc. Segue a
pensar o mesmo a teor dos
resultados, da evolución política desa formación e da ideoloxia reaccionária de Walesa?
Desexaria empezar polo que dis
sobre os resultados. Non esquezamos xamais que o conxunto
da empresa revolucionária é xulgada hoxe polos burgueses desde o punto de vista dos seus resultados. Digo isto porque hai,
no sentido que eu dou a isto, en
min unha diferéncia de método.
Eu non xulgo as secuéncias da
política en función dos seus resultados, e isto é moi importante. Eu xulgo as secuéncias da
política desde o ponto de vista
do que elas aportaron á universalidade do pensamento político
revolucionário ou emancipatório,
entendendo que os resultados
son outra causa. Existen secuéncias, e estas secuéncias
péchanse en certo momento. Eu
nunca direi, por exemplo, que
Breznev é quen nos dá os princípios de xuízo sobre a revolución de Outubro, e tampouco dire i que o neo-capitalismo de
Deng-Xiao-Ping é o que nos dá
os princípios de xuizo sobre o
período de lenan en China; e
tampouco que Walesa é que nos
dá os princípios de xuízo sobre
Solidarnosc na secuéncia de
Gdansk. Entón, nós analisamos
unha secuéncia do movimento
polonés, a secuéncia que vai de
Gdansk á organización clandestina de Solidarnosc, da que
cómpre recordar que estaba dirixida por xente anti-Walessa hoxe; e esta secuéncia ten trazos
absolutamente interesantes para

Unha política
xúlgase no
sistema de
enmunciados e
de prática que
nun momento
dado está en
estado de
propor, e nada
garante nunca o
seu destino.
a nasa política: o sistema de refe réncias á fábrica, a función
normalizadora dos obreiros , a
idea de que a política pode ser
un espazo de auto-organización
que non está directamente polarizada na cuestión do Estado ,
etc.... Polo que res pe ita a esta
secuéncia, houbo isto, houbo repito , isto. A partir de aí, houbo
numerosas batallas políticas internas. A lgrexa xogou un papel
decisivo, o Vaticano misturouse
ali. Gracias a iso, que é hoxe
Solidarnosc? Ou ben non é nada, só un nome, ou ben é efectivamente un aparato esnaquizado que cobre evidentemente un ha política de restauración reaccionária. Non existe amáis mínima sombra de dúbida nisto .
Mais xustamente, cómpre habi tuarse , e isto é importantísimo , a
non entrarmos na léxica do re sultado. En política é moi importante non aterse á filosofía do
resultado, que en realidade é a
mesma que a filosofía do pro grama. lsto é: que unha política
hase xulgar cando se vexa como se ten realizado ao final.
Agora, se ternos unha visión non
programática da política diremos: non!, diremos que unha
política xúlgase no sistema de
enunciados e de prática que nun
momento dado está en estado
de propor. E nada g~uante nunca o seu destino . E verdade ,
pois o que é verdadeiro para
Outubro, o que era verdadeiro
para Saint-Just e Robespierre
en 1793 poderia dicerse que o
resultado é Napoleón. O que foi
verdade para Mao, é verdade tamén para os poloneses e para
os pequenos grupos de xente
existentes en So/idarnosc que
propuxeron, secuencialmente,
nun período de aproximadamente dous anos, ao mundo inteiro
un certo número de enunciados
e de práticas políticas que correspondian ás necesidades da
~oca
•
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CONFLITOS NOS CONCELLOS

O P. P. manobra para recuperar a Alcaldia

A crise de Coalición Galega
ameaza a gover"'labilidade en Vilagarcía
• X. CASTRO RATÓN/VILAGARCIA

Comerán as tradicionais
uvas que inauguren
vindeiro aninovo? Esta
cuestión, sobre a
sobrevivéncia da actual
equipa de governo do
Concello de Vilagarcia,
centra agora as discusións
nos cenários políticos da
comarca, diante do intento
de desmantelar o actual
governo municipal através
dunha escisión en
Coalición Galega.
Froito dun delicado traballo de
enxeñaria política, á vista dos resultados acadados nas últimas
eleicións municipais, chegouse
ao acordo de governar en coalición , cos seis concelleiros do
P.S.O.E., os tres do Bloque e os
dous da Converxéncia Nacionalista Galega. Estos dous tiveron
que suportar unha enorme presión, que mesmo chegou a dirixir
persoalmente o promotor da
C.N.G. e pedimento do Secretário xeral do P.P. , o Conselleiro
Guiña Crespo, para tentar manter á frente do concello ao anterior alcalde , Rivera Mallo, que
formara parte dedstacada do
chamado "sindicato de alcaldes",
grupo de presión interna que
promocionaran politicamente a
Cuiña, dentro do organigrama do
Partido Popular na Galiza.

A forza da C.N.G.
A importáncia e protagonismo,
logrado polos dous concelleiros
converxentes, marcou a dinámica da negociación e da composición interna do governo municipal, na que acadaron a Primeira
tenéncia-alcaldia, coa presidén cia da Comisión de urbanismo e
mais as delegacións de Ensino e
Turismo, asi como a de acción
feíral , a quen compete toda a coordenación sobre o funciona mento do Consórcio Feiral de Vilagarcia, a médio protagonismo
coa Cámara de Comércio; responsábeis en máxima instáncia
da dirección de FEXDEGA, a
institución que realiza os certames feirais, central ou monográficos . Todo este protagonismo
con tan só dous concelleiros, o
grupo máis minoritário da coorporación municipal de Vilagarcia.
O protagonismo, inicialmente, só
se deu no entorno local, toda vez
que non tiveron un papel importante na axitada vida desta coalición nacionalista a nível galega.
Surprendeu a eleición de Rodríguez Cuervo, cabeza de lista da
C.N.G. vilagarciana nas eleicións
municipais e Primeiro tenante-alcalde tras os acordes de governo, como Presidente nacional de
Coalición Galega, no Congreso
coaga celebrado recentemente,
lago dunha movida sesión congresual, polémica e cuestionada,
na que se previa a eleición para
esta función dun destacado persoeiro vigués, E. Bonome, co
apoio concreto de Vítor Moro
desde as pasadas eleicións mun icipais. Tras o Congreso de
C.G. , a zona de Vigo desta organización política abandeira a
conflitividade interna, desatada

XXosé Cuiña na sua prlmeira visita ao alcalde de Vilagarcia. O seu partido esfórzase por recuperar unha alcaldia que tiña por
segura antes das eleicións.

no partido da piña, intentando a
impugnación do Congreso ao entender que foi convocado irregularmente, con manifesta discriminación a sectores da militáncia,
sen recoñecer os acordes tomados e a Dirección política saída
do mesmo.
Curiosamente, sen deixar de surprender máis que a própria eleición de Rodríguez Cuervo, como
Presidente de Coalición Galega,
en Vilagarcia un pequeno grupo
de afiliados a C.G. súmanse ás
posicións encabezadas polos coagas vigueses, pésie á nova posición que aparentemente manterian dentro do reparto de poder a
nível da organización, na Galiza,
ao acadar para o, até agora, Secretário local o pesto na dirección
máis significado. Presidente Nacional; e promoven, tamén, a impugnación do Congreso sen asumir os acordos tomados ou recoñecer aos responsábeis ali eleitos.

os protagonistas, entanden é somente de matiz político interno.

Este grupo dos críticos arousáns
promoveron a contitución dunha
Comisión Xestora da C.N.G. de
Vilagarcia, presidida por Suso
Torrado, enfrentada a Rodríguez
Cuervo, quen considerándose lexítimo Secretário local de Coalición Galega, non aceita a pretensión dos primeiros de comparecer nunha Asamblea local para
"dar cantas da forma en que foi
celebrado o Congreso", ao entender que a "chamada Comsión
xestora é resultado dunha convocatória irregular, que non representa a C.G., quen conta cunha lexítima Xunta local, estatutariamente eleita", segundo di, e
non compareceu a duas xuntanzas promovidas polos críticos.
Estes, desairados, emitiron un
comunicado no que retan a Rodríguez Cuervo "a debater nos
periódicos o que non quer facer
dentro do Partido", acentuando a
conflitividade interna que supón
este enfrentamento persoal que

Moción de censura
Sen embargo, no transfondo desta liorta persoal, de formas esperpénticas, latexa unha decisión
que terian asumida, hai xa algun
tempo, o actual concelleiro Xavier Rionegro, quen discretamente secunda esta posición crítica,
e mais o portavoz deste grupo.
Suso Torrado, que resultaria proclamado novo concelleiro no caso de que algun dos outros dous
deixase a coorporación: apoiar
unha moción de censura contra o
actual alcalde, Xavier Gago, e a
actual coalición de governo, do
P.S.O.E., B.N.G. e C.G., que totalizan once concelleiros.
Enfrente, o Partido Popular, con
dez, concelleiros, só precisa un
voto máis para trocar ao seu fa. vor a actual desvantaxe. En cír-

r----------------------------------------------------------------------------,

O retorno de Barreiro
•X.CASTRO

A participación destacada de
poderosos representantes do
"sindicato de alcaldes" pontevedrés, César Mera -Presidente
da Deputación-, Castro e Barros, especialmente a deste,
dan unha dimensión á manobra
orquestrada para recuperar a
alcaldía de Vilagarcia, que
transcende a dimensión local,
por moi apetitosa e cualitativa
que resulte ao ser a oitava cidade da Galiza, e abrigan a ver
nesta unha operación de máis
longo alcance.
Por outra banda, son coincidentes coa pretensión de atraer ás
filas populartes ao alcalde de
Gondomar e, sobretodo, recuperar o governo da Estrada,
concello este no que sacrifican
á candidata, Elvira Fernández,
abertamente enfrentada aos "independentes", saídos do P.P.
por discrepáncia con ela e agora imprescindíbeis para reconquistar a alcaldía.
A semellanza coa situación en

Vilagarcia, onde os da C.N.G.,
no intre de formarse as novas
corporacións saídas das eleicións de Maio, "negáranse a talar" co P.P., entanto este mantiver a Rivera Mallo, verdadeira
"bicha" para os dirixentes coagas, fan que no ar político latexe o que ven chamarse "síndrome da Estrada" (Cuiña, pragmático, sacrificaría aos líderes
locais, Elvira ou Rivera, a cámbio de -por riba deles- recuperar os governos municpais
que reforzarían o seu poder interno no P. P.) e cobra forza a
crenza de que hai un ''tapado".
Para aumentar o barullo, o presunto beneficiário da alcaldia a
recuperar, Rivera Mallo (agora
acomodado no seu papel de
Senador, co que semella estar
cada dia mais encariñado, sen
lamentar moito a alcaldia perdida), ven de desmentir "calquer
participación no intento de recuperar o governo municipal", afirmando que a Xunta local do
P.P., presidida por el, non ten
tomado acorde nengu n ao respeito, ignorando quen poderia

estar negociando en nome deles. Define as informacións sobre este tema cor:ia un "globo
sonda".
A filtración dase no ámbito da
Deputación, e fai fincapé no suposto oferecimento feito a Pablo Vioque -a Secretaria da
Cámara de Comércio de Vigo--, que fontes do P.S.O.E. interpretan como "a compensación imposta a Cuiña} para asegurar a valga ao Partido Popular de Xosé Luís Barreiro.
Estaríamos asi no limiar do que
algun xornalista futurizou como
o "abrazo do Vilas", que quedaria, de resultar efectiva esta operación política, comprometido
para un futuro non moi lonxano.
Talvez o tratamento acelerado
que está a ter o tema, cun rio
de información nacido de moitas e interesadas fontes, sexa
unha evidéncia de que a operación ten fracasado xa, queimánd ose antes de tempo, e todo
, quede, polo de agora, nunha
•
nube de fume.

culos próximos aos populares,
afírmase que a moción só precisaria determinar o momento adecuado para causar máis dano
político ao actual governo de coalición dos socialistas e nacionalistas, lago de activar certo clima
social de enfrentamento e oposición que rentabilizarian políticamente coa moción de censura.
Alguns eren que no intre de formalizarse o aocrdo de promover
a actual coalición de governo, xa
puderon ''forzar o apoio dun concelleiro da C.N.G.", pero consideraron preferíbel "queimar a
Oposición, deixándoa governar o
Concello alguns meses, atados
cos presupostos praticamente
gastados na sua totalidade".
Consideran que agora, tras unha
moción de censura, a Oposición
encontrarase moi mermada de
recursos tardará en "recuperar a
cara frente aos seus eleitores",
nunha aparente manobra maquiaveliana de xeito e procedimento modernos.

O compromiso
de Pablo Vioque
En meios xornalísticos, afírmase
que desde a fila dos populares
terian oferecido a Xavier Rionegro un "cómodo cargo na administración da Xunta", a cámbio
do seu voto e apoio. Tamén terian tentado, nesta operación, ao
Secretário da Cámara de Comércio, Pablo Voque izquierdo, quen
sen formar parte de nengun órgao de dirección dentro de Coalición Galega, na que só se considera un sinxelo militante de base, terian unha influéncia ben notória sobre un importante sector
dos seus militantes no entorno
comarcal. Entre os críticos destacad os figura Luis Jueguen,
persoeiro do Comité Executivo
da Cámara de Comércio e, xa
que lego, colaborador imediato
de Pablo Vioque, se ben a discrepáncia pública que mantén
con Rodríguez Cuervo é anterior
a este conflito e tén tintes moi
persoais.
Pablo Vioque nega, publicamente, ter recebido como oferecimento do P. P. a Secretaria da
Cámara de Comércio de Vigo,
coa que veria lograda unha promoción profisional, ao tempo que
reitera o seu apoio persoal ao
actual alcalde, Gago López, a
quen califica política e profisionalmente de "excelente e sen
ponto de comparación co anterior alcalde" (Rivera Mallo). Afirma, tamén, que "inda que pudese, nunca propiciaria un cámbio
a piar para Vilagarcia".
A pasada etapa do concello, presidido por Rivera Mallo, supuxo
un enfrentamento encarnizado
entre este e Pablo Vaque, que
chegou a dirimir no xulgado dous
sonados encontronazos: co próprio Rivera, por excluir a Vioque
dos vocais designados pala Cámara de Comércio no Consello
de Administración do Consórcio
de FEXDEGA, que presidia Rivera, e con Garrido Torrado, deputado autonómico do P.P. e primeiro tenente-alcalde de Rivera,
por presuntas inxúrias que lle diria Pablo Vioque, no transcurso
dunha xuntanza da Cámara de
Comércio.
•
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ACRISE QUE AFECTA AGALIZA
Empresários e sindicatos califican a situación de alarmante

Críticas cruzadas ao Estado e á Xunta
pola falta de investimentos en Ourense
concretas dos militantes ourensáns do PSG-EG sitúase a criación dunha Mesa de Forzas Políticas Galegas, que sente as bases para o diálogo interpartidário
no nacionalismo e sirvan de canle comun para a construción de
iniciativas poíticas conxuntas.

• M. V. LÓPEZ I OURENSE

A situación económica da
província de Ourense
concitou nas últimas
semanas a atención de
moi diversos sectores
sociais. A Converxéncia
lntersindical Galega (CIG)
calificou de "alarmante"
a realidade eco.nómica
provincial, caracterizada
polo aumento do paro (con
1.300 parados máis que
en 1990), a situación de
crise de empresas
importantes como "Forjas
de Galicia" e "Orens" e a
ausencia de alternativas
ós excedentes de
poboación activa agraria.
Segundo os dirixentes da CIG, a
província ten que suportar unha
continuada marxinación nos .investimentos públicos e un insuficiente investimento privado, o
que provocará nuri prazo médio
situacións delicadas en sectores
como a construción, dos que depende o emprego duns quince
mil traballadores.
A denúncia da CIG chove sobre
mellado. Poucos dias antes a
própria Conferencia Empresarial
de Ourense facia enfoques similares, ao tempo que os responsábeis do Partido Popular denunciaban a falta de investimentos estatais na província, sinalando unha redución nos presupostos xerais do governo central
de case 1.400 millóns de pesetas a respeito do ano 1990.
A estes pronunciamentos seguirons as declaracións dos líderes
provinciais dos tres sindicatos
maioritários (UGT, CCOO e CIG)
que insistiron nas constantes de
marxinación e falta de investí-

Dinamismo na cultura
No terreo cultural, o outono ourensán parece consolidarse como un dos momentos de maior
dinamismo. O Outono Fotográfico, iniciativa de Casa da Xuventude en colaboración con diversos colectivos culturais que xa
se pode considerar consolidada,
ofereceu durante todo o mes de
Novembro un amplo abano de
exposicións e actividades relacionadas coa fotografia, entre
elas a excepcional mostra do fotógrafo ruso Sergei Wasiliev.

Os sindicatos de Ourense reclaman maiores investimentos en infraestruturas

mento que rexista a provincia ourensá; segundo os representantes sindicais, a província perdeu
máis de 10.000 postes de traballo nos últimos dez anos, aoque
hai que sumar a falta de infraestruturas e de solo industrial, todo
o cal xustifica a convocatória de
mobilizacións en diferentes sectores obreiros.
Pola sua banda, o PSOE apresentou as suas emendas aos Orzamentos da Comunidade Autónoma, acusando á Xunta de incumprir as promeas de investimento en Ourense realizadas en
repetidas ocasións, asi como de
non ter vontade política para

asumir a transferéncia dos hospitais provinciais. Asi, segundo os
parlamentários socialistas, a
Xunta reducirá en 1992 as axudas para o sector do viñedo (que
baixan de 165 a 95 millóns) ao
tempo que se esquecen promesas como a construcción dun auditório para a capital, peatonalización da Ponte Vella, residéncias de anciáns, recuperación
das ribeiras do Miño, etc.
Tamén a Sanidade provincial detecta caréncias evidentes. A descordenación entre as diferentes
administracións con responsabilidade nesta área a provocar problemas de camas nos corredores

da Residéncia e listas de espera
interminábeis, mentres o hospital
provincial dependente da Deputación ten unha ocupación que só
chega ao 65 por cento, segundo
declaracións dos responsábeis
sanitarios e da plataforma pola
Defensa da Sanidade, constituída
hai un par de anos na cidade.
Na actualidade política , cabe
destacar o pronunciamento das
catro agrupacións do PSG-EG
na província a favor de reiniciar
un marco de relacións co Bloque
Nacionalista Galega, posición
que defenderán no próximo congreso do partido liderado por Camilo Nogueira. Entre as medidas

Por outra parte, os 111 Fiadeiros,
organizados polo Concello e
nesta convocatória coa colaboración do Clube Cultural Alexandre
Bóveda, programaron diversas
actividades musicais e teatrais
ademais de catro debates sobre
a nova Europa e a realidade dos
paises do Leste no marco europeu. Os debates contaron coa
participaciuón de especialistas
galegas e de diversas Universidades do Estado como Antonio
Elorza, Xúlio Ríos Paredes, Ramón Maiz, Emilio Olabarría
(PNV), Joaquím Ferrer (CiU) ,
Andrés de Bias Guerrero, Maria
do Carme García Negro , Pedro
Arias, Fernando Gonzalez Laxe,
Carlos Mella, Luís Álvarez Pausa
e o escritor Suso de Toro. Outras
institucións culturais parece sumarse a este rebulir cultural: asi,
o Museu Municipal progrma, para todos os luns, colóquios-debate de artistas ourensáns e galegas con estudantes da cidade,
nunha experiéncia novidosa e de
seguro enriquecedora para o clima cultural das vellas Burgas. •

SOBRE O PLAN QUINQUENAL DE DESACTIVACIÓN
Luis PITA

Hai varios dias, vellos amigos das trincheiras --i)ran parte deles andan en cursiños sobre micoloxia, gastronomía, video,
fotografía, deseño ou informática- reunímonos porque sentiamos a necesidade de
dar unha volta á rosca dos tempos e iniciar un movimento auto-reflexivo e crítico
sobre o momento actual. O único que
chegamos a organizar foi unha conferéncia sobre a Lei Corcuera, que nos motiva
polo medo de que anden a patadas coa
porta da casa.

andar. Esa palinxenésia espontánea prodúcese unicamente nas sociedades prefascistas que, sen capacidade autocrítica,
agardan a aparición do Mesias. Chamase
Hitler, Pinochet ou Fraga o redentor.

escalafón; persoas que poñan en cuestión
as verdades de perogullo, que saiban dicer non e que se propoñan críticamente a
realidade.
O consello, obviamente, cairá en saco ro-

Hai tamén cousa de duas ou tres semanas convidáronme a cear o reitor da Universidade de Santiago e o profesor visitante da Faculdade de Periodismo Emílio
Prado. Andaban preocupados pola imaxe
que está dando a nova Faculdade e pala
dificuldade de atopar profesores que ensinen as modernas técnicas de xornalismo
informatizado. Como nen para unha unha
cousa nen para outra podia eu facer nada,
ocorréuseme por non estar calado, e
agradecer dalgun xeito o convite, botar un
cuarto a espadas.

Non son tempos para a lírica, diciamos
antes do Plan Quinquenal de Desactivación, que sucedeu ao Plan Quinquenal
Posmoderno. Pero agora non son tempos
para ji lírica, nen para a épica. Un dos
convocados aseguraba que o único que
realmente lle importaba era que o Deportivo rematase a primeira volta sen negativos. E que o deixasen en casa apodrecer
de gesto.

-Fabriquen vostedese nesa nova Faculdade, en vez de xornalistas insubmisos,
obxectores sociais.

Agardar que se produza unha rexeneración espontánea é como ter té nun Salvador que empuñe a batuta e nos poña a

Queria dicer novos profisionais impermeábei s ao poder; mozos que teñan coma
Norte algo máis que subir ao andámio do

Ágardar que se produza
unha rexeneración
espontánea é como ter
fé nun Salvador que
empuñe a batuta e nos
poña a andar

to, como non podia ser doutro xeito nun
país que escoita sen escandalizarse a Fernando Morán asegurar que os llderes da
dereita están no seu partido. No PSOE. E
que escoitaria igualmente sen rubor o contrário: que os líderes da esquerda están no
Partido Popular, desde que Castro apertou
fraternalmente a Fraga.
Que nos queda aos que fixemos a guerra
sen tirarnos ao monte? Os meus vellos
amigos da trincheira fixeron várias propostas: facerse sócio do Deportivo; ver
películas de David Lynch; alucinar coa
Amanita muscaria; subscreberse a Vino
Selección; aplaudir a Nova Orde Mundial;
opositar á Administración; cumprir estrictamente o horário; reivindicar o incremento do IPC anual, votar cada catro anos
aos menos maos; beber água mineral sen
gas; reir cando naufraga a nao "Victoria";
facer o amor con condón; deixar de fumar;
levar con discreta indiferéncia o profundo
aborrimento; dicer que si; que chove cando mexan por nós.
•
Luís Pita é xornalista
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LOITA ANTICACIQUIL

SEGUIREMOS
GOVERNANDO
· MANOLO CAsTRO

Damos por sentado que parlamentarismo significa o mesmo que democracia e que o respeito pelas decisións maioritárias de calquer grupo de representantes eleitos proba que a Democrácia funciona.
Naturalmente, é óbvio que esta afirmación é ben inxénua, xa que todo depende de como se realicen as eleicións e de se se exercen presións sociais, financeiras ou psicolóxicas para forzar a decisión do
eleitorado.
Sumida nun retraso cultural, político e económico, Galiza non dá saído da miséria polas deficiéncias e nalguns casos nefastas xestións
sucesivas dos políticos eleitos que impeden o progreso que esta terra
precisa. Por iso houbo en Cangas e mais en Allariz revoltas populares no ano 1989.

Á maioria dos alaricanos, representados polos 15 viciños do banquiño, acúsannos de teren erradicado un mal, como lle sucedeu a Xesucristo cos Césares romanos, alguns amósanse partidários de que
aqueles que teñen o antídoto contra o mal deben ser perseguidos
para que os corruptos podan seguir a explotar o filón da enfermidade. E é como sentenciou Napoleón, para governar aes homes hai
que saber aproveitarse máis dos seus defectos que das suas virtudes. Os que saen moi a miúdo nos informativos da T.V.G. e os seus
acólitos semellan seren uns artistas nisto, mais tamén eles algun día
poden sre xulgados Deus sabe por que Tribunal.

Aspecto da manifestación en solidariedade cos procesados de Allariz

O 29 de· Novenibrá unha folga xeral
paralisaba a vila en apoio dos encausados

O fiscal engade
delitos e agrava as penas
contra os viciños de Allariz
• MA CID/ALLARIZ

O xulgamento contra
quince viciños de Allariz foi
aprazado dado que o fiscal
cambiou as suas
calificacións engadindo
delitos e penas contra
alguns dos encausados,
concretamente contra
aquel·es que máis
protagonismo político
teñen, entre eles o alcalde
Anxo Quintana. O pavo de
Allariz xa dera cumprida
resposta ao intento de
incriminar aos seus quince
conviciños paralisando
totalmente a vila o 29 de
Novembro.

máis importante que é a senténcia do povo, que se está dando
hoxe aquí", aludindo tamén ao
distinto raseiro polo que se meden as distintas partes en conflito, xa que as denúncias feítas
pela Xunta contra o ex alcalde
non están ainda tramitadas.

de numerosos alaricanos. O día
3 o fiscal decidía cambiar as
suas calificacións engadindo de1itos e penas para os viciños
máis comprometidos políticamente, entre eles o alcalde Anxo
Quintana, e pedindo a absolución para catre dos encausados.

0 XUÍZO

Ante este cámbio do fiscal a defensa decidiu socilitar o aprazamento da vista, que se reanudará odia 5. Tanto os encausados
como a maioria dos testigos eren
firmemente na absolución, pero,
"se se dese o caso de que nós
condenaran, a nosa conciéncia
está tranquila, Allariz xa non voltará a ser como antes, governe
quen governe", afirmaba un dos
encausados.
•

O xulgamento comezaba o Luns 2
de Decembro coa recusación do
tribunal realizada polo fiscal, aducindo que xa intervirá neutra ocasión no caso. Senténcia que fora
exculpatória para os encausados
e que o próprio fiscal recorreu.
A vista estase a desenvolver con
normalidade,pésie á preséncia

Pase o que pase seguiremos cara adiante e os que governan en
Allariz, dunha forma ou doutra, seguirán governando . Para iso
os apoiamos e os eleximos. E se algun dia hai que botalos fóra,
botarémolos. Pero nós. Porque aqui , mália o que diga o fiscal ou
podan decidir os xuíces , segue prevalecendo unha Lei segundo
a cal perderemos o respeito cando os que governan perdan a
•
vergonza.

/

A maioria dos
alaricanos,
representados
polos 15 viciños
do banquiño,
acúsannos de
teren erradicado
un mal

Anxo Quintana, alcalde de Allarlz

O 29 de Novembro en Allariz
non houbo piquetes informativos,
non fixeron falta. Pecharon todos
os estabelecimentos menos tres:
o bar do antigo alcalde, Pérez
Camba, unha panadería e un supermercado que abriu pela mañá. Nas portas rezaba claramente o motivo da folga "en solidariedade cos viciños procesados".
Pela vila, cuxo ambiente semellaba o dun festivo, outras pancartas
recordábanlle ao visitante que
"Allariz é inocente", berro que se
deixou ouvir tamén con insisténcia na manifestación celebrada ás
seis da tarde. Outras consignas
empataban con esta como "caciquismo nunca máis", "non somos
quince, somos todo o povo" ...

9/t;i.

k
No X Aniversario da morte de Rafael Dieste, o Concello de RIANXO
felicita á A NOSA TERRA pola súa labor na defensa dos intereses de Galicia
e invita a tódolos galegas a tomar exemplo
<leste ilustre rianxeiro.

Despois, doce autobuses marcharian cara Ourense demostrando que "aquí se ve, Allariz
está en pé" e afirmando que "pavo á rua, caciques á cadea",
consigna coreado sobretodo ao
pas .r ante a sede do PP.
Na sua intervención final, o alcalde, Anxo Quintana, afirmou que
o quese tenta "é resolver xudicialmente o que política e socialmente está claro desde hai moito
tempo", engadindo que, "ao lado
da senténcia xudicial hai outra

CONCELLO DE RIANXO

AllOSATIBU.
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Unha Galicia Viva

"Se eu me fago arbre vello na outra banda do río
e me toca ser o arbre que recorda e soña
ben segura podes estar de que soñarei contigo
cos teus ollos grises como a alba
e coa túa sorrisa
coa que se vestiron os beizos das roseiras
nos días máis felices".
(Álvaro Cunqueiro)

UNTA
o

DEGALICIA

Consellería de Cultura
e Xuventude

-
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SEGURIDADE NO MAR

EN MADRID
IMPORTA MÁIS
AMORTE
DUN TOUREIRO
CADUN
MARINEIRO
,.....,

ANTÓN PRnrro
XURXO LOBATO/AROUIVO

mariñeiros acaban no mar. Certo. Parece ser o seu triste e fatal
destino, que non ten reflexo nos
rollitos pescanova das merluzas
de conxelador, nen nos pratos
de deseño chic de restaurante
da new wave. Sucédense feiras
ship, centros de formación, simposi ums, congresos, notas de
prensa de dirección xeral, espectaculares buques salvavidas
-ou recollemortos, que ven
senda máis real- todo iso baixo
o arume videográfico do suor
sen folgos do exército marítimo
deste país, abocado estruturalmente á actividade neolítica da
caza. lso si, caza moi salgada,
moi mariñeira.
Ao mar van, direitos e xa mallados de molície, os fax da Dirección Xeral da Mariña Mercante,
nos que se relata o grande esforzo investidor do estado nos
grande busques e até helicópteros que serven aos altos funcionários do Estado para eliminar
das suas conciéncias tanta
sombra mártir de anónimo espectro asulagado. Quen non entande nada é a viúva, nen a nai,
nen o tillo .. que, por riba, non
saíron da pobreza e aos 20
anos xa no mar... pero desde
arriba recomendan que non,
que non nos poñamos sentimentais, que non nos aproveitemos da esaxerada sensiblaría
dalguén que de seguro ten espírito encalecido pola vida dura da
costa mariñeira.
Estamos ante un grave problema nacional? Ainda que o mar
producise uns douscentos mortos ao ano, que caralla importa
esa ridícula cifra nun país de
tres millóns, no que sobra povoación e que canta con grandes
reservas humanas espalladas
polo mundo? Ademais, non está
todo preparado para que a marte do viciño nos produza aproximadamente o mesmo impacto
emocional e afectivo que o que
nos produce a rotura dunha maceta de porcelana froito dalgún
querido agasallo?
Xa sabemos que Madrid é o principal porto pesqueiro de España.
Alí chegan en camións os esforzos da alta mar e de al í parten as
directrices políticas en matéria
pesqueira e de seguridade, no
mar. Mais, que é a pesca para
Madrid? Un reducidor sector económico de acabalo entre a caza
e o satélite meteosat. Un sector
que nunca preocupou demasiado á acción institucional española
en matéria de ordenación económica, precisamente polo seu ca-

ha actividade enfocada cara a
oautros ámbitos de explotación e
entre as coordenadas dunha rexional ización con centros ben
alonxados deste país.
Con estas perspectivas, e pésie
a que algún que outro cidadán
galego ocupou e ocupa altos cargos na administración? marítima
de Madrid, non houbo ninguén
capaz de levar a cabo unha ordenación do sector en xeral no
que se inscrebese unha política
de seguridade marítima basada
na prevención dos acidentes.
Pero iso é parte da perspectiva
xeral. Hoxe, os portas seguen a
ser redutos dalgunha idade antiga nos que os executivos da nova

Mais, que é
a pesca para
Madrid? Un
reducido sector
económico de
acabalo entre a
caza e o satélite
Meteosat
de panereas que topan despois
dunha subasta. O Governo central apontase do sector pesqueiro galega uns executivos fracasados, porque non foron quen
de condicionar os investimentos
empresariais cara a factores
económicos determinantes para
o futuro: diversificación de produtos, marcas, investigación de
mercados, reciclaxe profisonal. ..
centráronse no mantimento,
máis ou menos dimensionada,
da frota desa, frota desumanizada e arcaica, dedicada exclusivamente á pescaría e á produción de matérias primas de altísima calidade, e carente de fórmulas comerciais para ir máis
aló da primeira?
Os floróns de Pescanova, Calvo, e
algunha outra empresa, non deberían ser máis que exemplos, pero
quedan en simples xeniais iniciativas. Unha Xunta de Galiza que
oferece a impresión de querer e
non poder reorganizar as estruturas do mar da Galiza, debido á estreiteza das competéncias en matéria marítima, e, en xeral, á estreiteza xeral das posibilidades de
planificación económica do governo galega.

darán -demasiado. Madrid ñon
terá tempo, e de seguro tampouco vontade, de recuperar as
horas perdidas. Santiago carecerá de posibilidades e os actuais enfoques da Consellaria
terian que terse realizado dez
anos antes. Xa se sabe ... uns
por outros ... e aos armadores,
que son os empresários que
detentan a dirección estratéxica
das empresas adicadas a tan
primária produción, non hai
quen os dirixa, dicia, co tempo
necesário e as posibilidades reais ben estudadas, a onde deben reconducir os seus investimentos e abrir ao progreso as
suas explotacións.

cos eficaces, sºexan ou non in tervencionistas desde o ponto
de vista da titularidade empresarial, e coa salvedade de que
nestes momentos xa poda resultar demasiado tarde para racionalizar a produción pesqueira, o
mar seguirá merendando barcos
e escupindo pequenos benefícios que chegan para inflar pequenos petos de armadores e
pequenos peitos de patróns. Unha frota máis humanizada -entre outras causas, co descenso
dos acidentes vía prevención e
fornecimento dos buques-, uns
profisionais mellar formados, e
unhas técnicas de salvamento
máis eficaces, son simples pe-

!izadas, e, sobretodo,· máis ren dábeis.
A proposta é clara: afogar a algun que outro executivo-planifi cador-director xeral -secretárioinspector-delegado ou semellante, que ao fin teñen demostrado
o seu grande patinazo en canto
a servidors públicos que son. Sobretodo en comparanza con moitas persoas que, esas si, son só
as vitimas choronas dese mesmo fracaso na sua incapacidade
de obreiros asalariados , e, sobretodo, son os destinados a ir
pola borda
+
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PEPA.A LOBA S.A.
XOSÉDECoRA

Na corda que se foi formando
coa biografia de Pepa a Loba hai
xa tantos episódios pendurados
que os historiadores teñen por
forza que abaneala para deixar
semente aqueles que resposten
a súa vida, e non á lenda. Moitos
personaxes da histórida de Galiza participan como a Pepa das
suas condicións histórico-lendárias: Pardo de Cela, Pedro Madruga, o seu colega Xan Quinto,
Marcolfo, Prisciliano, Maria Soliña, Mari-Castaña, San Froilán,
Macias, e mesmo o apóstolo
Santiago son aínda hoxe retos
dun xeroglífico sen esculcar má1ia os esforzos de xente como
Leandro Carré, António Fraguas,
Vicente Risco, Ramón Villares,
Pedro de Frutos, Xosé Barreiro,
Bernardo Barreiro ou Xavier
Costa Clavel!, entre outros moitos, que miraron por deixar a César o que era de César, e á história, o que era da história.
Hoxendía sei que Carlos González Reigosa ten nos caixóns do
seu gabinete uns sesenta ou setenta fólios moi documentados
sobre Pepa a Loba, e que se seg uen a estar alí será porque a
medida pasa de artigo, pero non
chega a libro. Carlos, que é grafómano incorrexíbe, xa terá dixerida a crítica que lle fixeron en A
Nosa Terra co gallo da aparición
de Os disparos de Bílly en galega, e andará neutros proxectos
literários, pero -ao men:Js polo
meu interese- pediríalle que

O nome elexido
foi Pepa a Loba
S.A. Non parecía
ter moita lóxica
comezar unha
aventura
comercial
co nome dunha
bandoleira
atopase o xeito de dar ao prelo
esas páxinas sobre Pepa a Loba
para que todos podamos falar
con maior propriedade da pícara
bando le ira.
Hai dous anos , un fato de amigos entre os que se atopaban
Rafael e Gonzalo Paradela, Carlos Costas, Narciso García Fernández, Joaquin Ciganda -curman do dianteiro do Bilbao-,
Ana Cortón, Carlos Cabezón,
Guillermo Galván e mais eu , decididmos formar sociedade para
a comercialización dun produto
do que non é cousa de talar, por
aquilo do segredo industrial, xa
que o proceso é tardo por falta
de leme e de tempo. O caso foi
que tiñamos· que elixir un nome
para balizar a sociedade diante

dos organismos competentes:
Rexisto de Sociedades, Rexisto
da Propriedade Industrial e demais miudezas.
O nome elixido foi Pepa a Loba
S.A. Non parecia ter moita lóxica
comezar unha aventura comercial ca nome dunha bandoleira,
agás que a nasa intención fose
imitar os seus métodos e sacrificar a sona de todos nós polos réditos derivados dunha acción empresarial implacábel e mafiosa.
Non chegaban a tanto as nasas
agresividades comerciais, pero
habia un feito na biobrafia da Pepa que si queríamos reproducir
nas estratéxia da sociedade. E
un feito que pode formar parte
da lenda ou da história, pero que

ilustraba á perfección os nasos
devezos de éxito.
Di a biografía da Pepa que estando nunha feira de Padrón, segundo uns, de Gontán, segundo
outros; a banda decidiu quedar
coa recadación toda. Ao parecer,
naqueles tempos tiñan por costume xuntar nun poio de pedra
todo o diñeiro das mercas, xa
que había moita moeda falsa.
Dese xeito, ao final da feira, repartí anse por igual os luíses acadados, coa finalidade de que non
houbese nengun labrego ou gadeiro estafado por inteiro, e que
todos participasen da sorte de
todos.
Nesas estaban, botando conts,
cando diante deles deu en perni-

O LEITE DA G LIZ

chequear unha moza belida que
ninguén coñecia. Pernas para un
lado, bicos para outro, os homes
quedaron apreixados da visión,
coma Hedors Antipas do baile de
Salomé. E por se non chegase
co estarabouzo da rapazza para
reter a ollada dos feirantes, a
muller foi erguendo a saia pouco
a pouco ata deixar ceibe a visión da perrecha, no mellar estilo
dos espectáculos de strip-tease
en anos vindeiros.
Aquilo era engaiolante de abando coma para descoidar o diñeiro e fixar os ollas na matoqueira
escura sen prezo nen censura
que saltaricaba na feira suxerente e pecadora. De tal xeito quedaron os homes pendentes daquela muller espida, que os cómplices da Pepa -xa que non era
outra Mata Hari-, arramplaron
cos cartos e fuxiron a galope, o
mesmo que fixo ela cando viu rematada a estratéxia.
Di a lenda que moitos dos feirantes quedaron talando do que viñan de contemplar e que boa
parte deles dician que o espectáculo pagara a pena. Costa traballo crelo, non tanto pala danza da
Pepa, como polo conformismo
dos gadeiros, pero asi se canta.
A filosofia da nasa empresa era
esa: deixar asatisfeitos aos compradores ainda que lles levásemos os cartas.
•
Xosé de Cara é director de El Progreso
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DO GRANITO
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NAS NOSAS EMPRESAS
TRANSFORMAMOS
O GRANITO

O CONCELLO DE
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O último mundo
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO

LJ

nós a voz e a sobérbia. Os uruguaios podemos pensar polos
280 millóns de mercosurianos.
Arriba a celeste! Somos xeniais!
Non custa nada: finánciao a Friedrich Ebert. Desinteresadamente.

OBSf-RVO, &\JL(O

n crego cercano ao Sindicato de Meretrices (o crego, a cercanía e o sindicato forman parte
do Uruguai de hoxe) dicíamo en
voz baixa:

DS~G-0 .

..

Calcúlase que só en Montevideo
hai 900 nenas exercendo a
prostitución.
Ao Mundial de ltália, as Axéncias de Viaxe levaron (só de
Montevideo) unhas 2.000 prostitutas para abastecer a demanda
deportiva. As nenas prostitutas
teñen a sua principal clientela
en certas frotas de cartas bandei ras . Embárcanas , lévanas,
trócanas de barco en altamar,
tráenas de volta ...
As nenas con SIDA do INaMe
dous por tres fúganse . Non se
sabe que facer con elas.

A

o ministro herrerista Delpiazzo preocúpalle fondamente
a promiscuidade sexual "predicada" por televisión na campaña anti SIDA.

H poucas indústrias en Montevideo que concentren 2.000
ai

traballadores.

Q Seguro de Paro debe ser a
fábrica máis grande en matéria
de obreiros concentrados.

Q

outro dia, por televisión -unha notícia perdida-, amasaron o
cadavre dun home que morreu
de trio por dormir ao resio. Pero
o xornalista tranquilizounos a todos: non foi un crime. Morreu só
de trio. Menos mal.
Por CX44: vários nenos presuntamente fugados do INaMe
atacaron brutalmente a outros
nenos que saian dunha escala.
Todos da mesma idade : "lsto
hai trinta anos non se vei no
Uruguaf', protestaba unha vici ña.

LJ

n dirixente sindical : "Ternos
unha linda garderia infantil no
sindicato. Cun lindo comedor.
Pero os miniños do bairro veñen ver comer aos fil/os dos
obreiros e botan pedras.. . Algo
anda moi mal'

F

ernández Faingold por CX18:
"A probeza en América Latina
chegou a un degrau tal que mesmo medrando aos níveis máis
altos (causa impensábel hoxe)
non poderia ser resolla".
Viña de percorrer vários paises
realizando unha investigación
para un organismo internacional.
Ernesto González Bermejo infórmanos, en Brecha do 21 de
Xuño, que nos útimos catro meses houbo 30 intentos de suicídio (dous deles foron consumados) no cárcere de nenas de Miguelete.

Aranxemos Brasil: en Rlo, di
Brizola que houbo 6.000 asesiñatos nun ano (o 90 por cento
negros; a maioria entre 20 e 21
anos) O dez por cento nenes.
Acúsase con alarma -mesmo
desde Europa- aos escuadróns
da morte. Xa son vários os paises de América Latina que emprenderon esa operación limpeza: matar meninos da rua.
Saturnino Burgos, en La República do 1O de Xuño: "Dos nenos atendidos polo Ministério de
Saude (?) Pública, o 26,5 por
cento amasa un retraso nutricional grave. Segundo a CEPAL, a
Cesta Mínima para alimentos
(por baixo de aí pásase fame)
equival en Maio do 1991 a
273.000 novos pesos, ou sexa o
80 por cento de dous Salários
Mínimos" Quedarian nese caso
uns 67.000 pesos para pagar todo o demais.

LJ

n mestre con menos de tres
anos de exercício gaña no Uruguai hoxe (Xuño do 1991) uns

320.000 pesos. Pero tranquilicémonos: unha mestra con 20
anos de antigüidade gaña
420.000.
Búsqueda, 1717/91: "O número de explotacións agropecuárias
baixou 20 por cenlo en 1O anos'
Segundo dados do Censo Agropecuário de 1990, existen hoxe
perto de 55.000 explotacións
agropecuárias (no 1980 habia
máis de 68.000).
As explotacións que desaparecen son as de menos extensión.
No 1980 o promédio de hectáreas por explotación era de 234;
no 1990 é de 286, ou sexa que
en dez anos a explotación promédio aum entou un 22 por
cento. Como é lóxico,
a cantidade de fam ílias que traballaban a
sua terra baixou un
15 por cento. Porén,
a cantidade de traballadores asalariados
tamén baixou de
57.000 a 55.000.

ker engade "E esta é unha estimación mesmo conservadora".

Q

outro dia no Cilindro Municipal a lntendéncia Municipal de
Montevideo tentaba facer un sorteo da miséria. Houbo desordes.
Foi e é un dos problemas que
máis ocupan a discusión na esquerda: os ambulantes.

Q

utro grande problema teórico e práctico é o dos furgantes
no lixo(!).

Ao

Shopping Center do Buceo engádese o de Carrasco e

Pero Brasil é a octava economia capitalista do mundo e 9
quinto exportador de armas. E
un dos paises que tivo até hai
poucos anos o meirande ritmo
de crecimento económico do
planeta. Non son cousas incompatíbeis.
Pasemos á Arxentina: no 1990
(dados de Astori no Palacio Suadamérica o 25 de Xullo) o salário
real descendeu un 32%. Búsqueda do 11 de Xullo infórmanos
que na Arxentina, nestes últimos
15 anos, os précios creceron
12.297 millóns de veces. Os salários, 6.130 millóns.

A

cantidade de
traballadores rurais é
máis ou menos igual
á cantidade de soldados.

LJ

Daniel Olesker (revista Trabajo y Capital, página 74): "Segundo cálculos do Dates de CIEDUR, 44 por cento dos asalariados estaría por baixo de média
cesta da compra básica. Supondo que a distribución dos traballadores por canta própria é igual
(ainda que se pode supor unha
porcentaxe maior por baixo da
cesta básica), o 44 por cento de
asalariados e trabal/adores por
conta própria serian subempregados por ingresos, ou sexa
unhas 500.000 persoas'.
A metade da povoación uruguaia
é economicamente activa. Oles-

Di Atchugarry (Cámara de Representantes, xoves 11 de Xullo)
que en Brasil "as cifras asustan".
Que medra a un ritmo dun Uruguai por ano. Que só un 68 por
cento da povoación maior de dez
anos está alfabetizada. Que 20
millóns de persoas efectivamente empregadas non gañan máis
de 36 dólares por mes. Que os
informais son o 50% dos efectivamente empregados.
En Ria -sementes en Rio- hai
oito secuestros por mes.

As ovellas medraron:
habia 18 millóns;
agora hai 23.

n dirixente sindical de ONDA, por rádio, cando o xornalista perguntaba que farán agora os trabaladores: "Iremos vender garotos á
18 [avenida principal de Montevideo]".

H

ai 11 millóns de nenos brasileños na rua. Máis de tres uruguaios.

pronto o de Pocitos e o de Punta Carretas (sobre as ruinas dun
cárcere).
p ·ero hai pouco, en Asunción,
un playboy da televisión brasileña, un sospeitoso xeneral acusado de narcotráfico, Menem (defínese só) e o Cuqui Lacalle
asinaron, entre fanfurriñas militares e en alpargatas, o Tratado de
Asunción.
Engolando a voz, non vacilaron
en compararse co Mercado Comun Europeu nen cos próceres
da lndependéncia.
En spot televisivo invítannos a
pensar de agora en diante en escada Mercosur (e móstrannos
un mapa que abranxe casetodo o
continente). Engolemos tamén

Segundo a UNICEF, 560.000 nenas arxentinos viven en estado
de extrema probeza, 10.000
mendigan na rua, 3.600 viven ao
resio, 10.000 están encerrados
en institutos oficiais "resgatados"
do anterior.
Sete millóns de arxentinos menores de 18 anos viven na pobreza pero con fogar.
Dous millóns e médio de fogares
están empobrecidos.
20.000 nenas (dados da UNlCEF) morren por anos a causa
da pobreza. 55 por dia.
Un millón de nenos (o 3 por cento da povoación total da Arxentina) están desnutridos.
Ouen teñan lido até aqui saben que en matéria de dados e
cifras quedeime curto. Que falta
Paraguay. Que non cito Bolívia
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COMO SE TRANSMITE:
Hoxe en día sabemos qué só se transmite polo sanguc, pola vía das secrecións xenitais nas relacións scxuais, de nai a fillo e
polo leite materno. Está claro que non se transmite nas actividades da vida cotiá.
COMO PREVI-LA:
Ainda non se sabe como cura-la SIDA, anque sí se pode actuar eficazmente para evita-lo espallamento da epidemia. Seguindo
estas sinxelas recomendacións podemos previ-la-SIDA doadamente:
- Evita poñe-lo teu sangue en contacto co dun portador do virus da SIDA.
- Non compartas xiringas ou agullas usadas, nin fagas uso de coitelas, maquiniñas de barbear ou cepillos dos dentes doutras
persoas que poidan ser portadoras do virus.
- Utiliza-lo preservativo sempre que teñas relacións sexuais con persoas descoñecidas ou portadoras do virus.
- Se es unha muller portadora do virus da SIDA debes evita-lo embarazo. No caso de estares
embarazada infórmate axeitadamente, e se segues adiante, evita a lactancia natural.
Estas recomendació.Q.s ·ahondan para estar seguro na vida cotiá. Lembre que a convivencia
normal cwi portador, no traballo, na escola ou na familia, non ofrece risco ningún.
Para máis información chame ó teléfono da sida: (981) 56.11.70
CONSELLERIA DE SANIDADE

"

Nº500-5DED~~~:= 69

GALIZA EMUNDO

-----------------1--------------

00 NORTE AO SUL
e Peru sen ir
máis lonxe. Tamén os cinco
millóns de pobres chilenos.
Que deixei no
tinteiro aos
600.000 xubi1ados e pensionistas uruguaios e
a toda esa xente
-case 60.000que viven nos
prédios ocupados do Casabó
para alá e erguen hoxe a reiv indicación de
terras máis
grande desde a
época de Artigas ... Tampouco é cuestión de
atosigar con cifras que afinal
calquer uruguaio -salvo os da
imensa minoría- sofren en carne
própria.

Mundo e só en
función dos
seus intereses
imediatos, deix ando ás
\-\A' 1)01.JS. TIPOS t>€ 1=0LGA DE ~ :
maiorias do
@ VOLLWTAAIA
Terceiro Mun@ TIJVOW~ffiRJA
do nunha situación de
abandono e
morte. O Tercei ro Mundo
xa non é seque r dependente, senón
simples mente
existente. Pasamos da dependéncia á
prescindéncia.
Máis ainda: ser
agora dependente aparece
coma un priviléxio, pois as
maiorias son
condenadas ao
esquecimento
e á marte. Xa
non somos nen
sequer o Tercei ro Mundo,
senón o Ultimo
Mundo, o Nonque rematar. Apelo a un crego.
mu ndo, o mundo maldisoado
dos excluidos e condenados a
Escoiten.
marte" (Pablo Richard A Teoloxia da Liberación na nova co"Na actual situación do capitalismo xa non ten razón de ser a
wn~ra
•
contradición desenvolvimentoFemández Huidobro é escritor uruguaio.
liberación, reforma-liberación,
Foi un dos once presos condeados a perdependéncia-liberación. Agora
manecer en celdas de aillamento durante
a contradición radical é Vidamáis dunha década até a chegada da
democrácia.
É mentor e colaborador habiMorte. O capitalismo abandona
tual
do semanário MATE AMARGO, no que
as suas políticas de desenrolo
publicou este texto.
para a totalidade do Terceiro
Mundo; agora o capitalismo fai
reformas e desenvolve sectoOs deseños que ilustran estas duas
páxinas son de TÓKIO
res moi reducidos do Terceiro

pensamos coas suas categorías
estéreis e enganosas e sostemos que a outra, a realmente
. existente e maioritárja, non existe ou é marxinal... Como quen di
nada. Ainda que nos rompa os
olios a economía fedelladora no
lixo ou ambulantista ou da droga
e a prostitución ou a dos nenos
multitudinários que viven á intempérie e marren para que a
economía siga funcionando ... E a
xente sobrevivindo. Hai compañeiros, que ''viven" hoxe en Holanda como onte vivian nos ensoños da URSS, sen decatarse
de que talan no Uruguai.
Ainda que tamén é verdade que
en Uruguai hai Holandas en certos bairros.
reita, repetimos como loros que
si, que a única economía realmente existente dentro do capitalismo é a que disfruta unha minoría da humanidade.
Unha verdadeira subversión das
palabras e o idioma.

lso forma parte da economía
capitalista posmoderna. Este é
o capitalismo realmente existente nas tres cuartas partes ou
nas catro quintas partes do planeta.

E estudamos aquelas economías, e tratamos de imitalas, e

Este capitalismo, denominado
marxinal, informal ou atrasado, é
o capitalismo real. Baixo el vive
a imensa maioria dos habitantes
da Terra.

Porque o capitalismo posmoderno é un e indivisíbel e ten nortes
no Sur e sures no Norte.
Chirac, educado francés de dereita, desatou un escándalo hai
poucos meses, declarando que é
inadmisíbel que un francés teña
que vivir ao pé dun inmigrante
con oito tillos que, ademais, cheira. Reprocháronllo, os socialdemócratas, o do cheiro.
E as paredes de París énchense
de carteis que din "Le Pen: a
esperanzéi'. Como nos mellores
tempos.

Marxinais ou informais son os
outros: a minoria.

E resolvéronnos o xenocídio.
Como desde hai 500 anos. Como na época de "Civilización e
Barbárie", aquela de o mellor índio é o índio morto ou a de mate gauchos que son bon abono
para a pampa.

Os que entre outras cousas,
através das suas ben financiadas turbinas ideolóxicas, fixéronno s tragar a enorme roda de
muiño de que os informais somos nós. E nós, esquerda e di-
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Libros da memoria.
Porque queremos saber de nós.
Libros que supoñen un esforzo editorial incomparable.
Usted xa coñece "O oficio de vivir", insólita recuperación,
a través de 600 fotografías de máis de 100 anos de vida mariñeira, urbán ou campesiña.
O vivir cotidián captado polo olla móvil da cámara dos mestres da fotografía,
ou dos "retratistas de caixón" vellos artesáns de gardapó, sabán e trípode ó lombo.
Artistas fotógrafos que fixeron crónicas dos mariñeiros do Profundo, dos grandes naufraxios,
da relixiosidade e tarefas campesiñas, das grandes transformacións urbanas na Galicia moderna ...
Agora, na súa librería, outro gran libro: "Galicia: Magos, soldados e viaxeiros",
percorrido histórico a través do gravado galega dos séculas zyIII e XIX.
Láminas, exentas na páxina, desde o vivir peregrino, ata a Galicia épica e lexendaria dos galeóns de Rande ...
Destacan sobre todo os magníficos gravados da retirada do exército británico ó mando do Xeneral Moore,
cara a Coruña, no 1809 ...
E, en poucos días, a obra "insignia" de NIGRA,
a gran obra gráfica da emigración: "Galegas: as mans de América". Poñemos no mercado a testemuña
de máis de 250 fotografías do "éxodo" galega a América, ordenadas dun xeito secuencial:
os embarques e a vida a bordo, o formigueo human dos Hoteis de Inmigrantes de Bós Aires, La Habana
ou S. Paula, a dispersión polos cafetáis paulinos e inxenios azucareiros cubanos,
a aventura dos "garimpeiros" galegas na rexión brasileira de Minas Xerais ou dos xiringueiros
das beiras do Amazonas,
a soledade urbana. dos humildes
oficios de aguadores, carboneiros,
"l
a maceneros " e mozos de
"b odeguita
. " habanera ... ;
artistas e bohemios, triunfadores
e fracasados, esquencidos
e atormentados, nunha crónica
gráfica irrepetible.
Oito grandes autores galegas
actuais poñen un extraordinario
contrapunto textual sobre o sentido
e significado da emigración
no vivir galega.

EDITORIAL NIGRA
Porque
somos a memoria.
Para saber de nós 9
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Xa que a
do conxunto da
sociedade
Segundo a teoria sócia-lingüístisociedade e
ca as estruturas sociais sobrangalega está
non só dos .
ceiras (como son as patriarcais)
precisan da existéncia de estru~ conformada varóns? Para
turas ou elementos lingüísticos
que a signifiquen e, ao tempo, a
como un
realizarmos
mesma existéncia de formas lingüísticas tales, denotadores de
sistema
unha análise
sexismo machista, van condiciosocial
patriarcal,
xa que as
relacións
sociais
que os
varó ns
estabelecen
coas
mulleres
non son de
igualdade
senón de
MILAGRES COUCEIRO BUENO
ANA M! GONZÁLEZ MORA
dominación, a
língua galega
en canto
nar lingüísticamente á mesma
produto cultural deste tipo
sociedade que as forxou no senso de influir na captación e interdunha
ternos que
pretación da realidade por tratárense de proceso perceptivos
sociedade
recorrerá
mediatizados polo proceso lingüístico.
patriarcal,
Sóciocontén formas
lingüística,
O reflexo lingüístico do sexismo
social cómpre buscalo, en prinou estruturas
dado que a
cípio, naquelas unidades da língua na que se estabelece unha
que reflexan
Lingüística
determinada referéncia á realidade, isto é, todas a non ser os
esta particular
prescinde nas
fonemas. Unidades non significativas,
só distintivas e empreforma de
suas análises
gadas sen nengun tipo de diferenciación posíbel tanto por murelación de
da proxección
lleres como por varóns.
dominación ou, social das
Con respeito á entoación do
pala contra, é
idioma galega carecemos de
línguas,e
dados sobre posíbeis distintos
allea ás
usos por parte da muller e do
limítase ao
varón pero, a xulgar polos resul mesmas por
tados obtidos en esutdos realiestudo do
zados sobre talantes doutras
tratarse d un
sistema, da
línguas, a muller posue e fai uso
dunha maior diversidade de moinstrumento de lí ngua en si e
delos de entoación. A diferéncia
do varón que só por salo, xa ten
comunicación
por si.
asegurada a atención por parte

O sexismo

no idioma
galego

TOKIO
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As tentativas
de iniciación de
conversa por
parte da muller,
tendo ao varón
por interlocutor
dan unha alta
porcentaxe de
fracasos.
do interlocutor feminino, a muller precisaria reforzar os signos
verbais con sinais de ton para
así asegurarse unha maior atención do interlocutor varón. De
feito, traballos recentes sobre o
desenvolvimento das conversas
constatan que as tentativas de
iniciación de conversa por parte
da muller, tendo ao varón por interlocutor da unha alta porcentaxe de fracasos, a conversa remata xa ao iniciarse, cunha concisa resposta do varón cu ce
seu siléncio.
No nf vel morfo-sintáctico, así como no léxico , a preséncia do
elemento sexista maniféstase
con maior claridade na existéncia de formas apostas só polo
xénero (=sexo) nas que subxace
a motivación semántica (=social)
de primar a única diferéncia biolóxica sobre os restantes elementos comuns. Os sistemas
dos pronomes (persoais, demonstrativos e indefinidos) están constituídos por fomras como "el, ela, este, esta, outro, outra, etc." que ilustran o que acabamos de dicer: ao conceito de
"persoa", imponse o da especifi-

O xénero
gramatical,
identificado ou
non coa
categoria
biolóxica sexo,
non constitue
un universal
da linguaxe.

cidade sexual e isto non sucede,
non tanto eremos, por necesidades denotativas como polo papel
que a categoría biolóxica "sexo"
desempeña como elemento condicionador da~ relacións humanas, persoais e sociais.
Neste sanso, a Lingüística histórica fornécenos de información reveladora sobre a aten-

versas línguas hoxe existentes,
observamos notábeis diferéncias en relación á categoría gramatica xénero. Así, o galega (família indoeuropea, grupo románico) posue esta categoria e,
ademais indentificaa co sexo. O
sueco (família indoeuropea grupo septentrional) posue tamén
esta

A resposta para
nós atópase
no que dici amos
n u n
princí-

que en orixe
non designaban
m ái s
que
á

Comparando
a evolución
desde o Latin
ao Galega,
apréciase unha
tendéncia moi
marcada a
evitar a máis
mínima dúbida
en relación ao
xénero.
da o noso argumento: a relación estrutura social-estrutura
lingüística non ten, necesariamente, que ser simétrica e por
outra banda as línguas non son
estáticas e poden ser modificad as e introducir este tipo de
elementos.

pio.

persoas,
tanto
muller como varón.

A re-

al id a de cultural e social, as suas

A existéncia no substantivo da
categoría de xénero sen estar
condicionada por necesidades
de concordáncia do enunciado,
senón como categoría inerente,
motivada semanticamente pola
existéncia na realidade de indivíduos machos e fémias (segundo a Lingüística, un exemplo de
estrutura lingüística determinada pala estrutura social. Cómpre
lembrar que se ben o xénero
gramatical, identificado en galega e demais línguas románicas
co sexo, é unha categoria presente na maior parte das línguas, non o está en todas, hai
línguas que carecen del e outras que posuíndoo, non o identifican co sexo.
Dentro da família lingüística indo europea, lf ngua hipotética reconstru ída a partir das semellanzas observadas entre moi di-

categoría pero non a identifica co
sexo. Finalmente o persa (família indoeuropea, subfamília iránio) carece de xénero gramatical ao igual que sucede con línguas doutras famílias coma o finés ou o basca.
En consecuéncia, o xénero gramatical, identificado ou non coa
categoria biolóxica sexo, non
constitue un universal da linguaxe (por xeralizado que estexa
no conxunto das línguas) e, daquela, non é imprescindíbel para o funcionamento da estrutura
lingüística.
A Lingüística, confundindo máis
que aclarando a cuestión, explica a existéncia do xénero dos
nomes sexuados (naquelas línguas, coma a nosa, na que a
máis de existir xénero este é
identificado co sexo) por motivación semántica. Se non interpretamos mal, é a realidade extra-lingüística na que existen
machos e fémias, a que determina tanto a existéncia de nemes con xénero gramatical,
masculino e feminino, como a

O feíto de algunhas sociedades
patriarcais descoñeceren nas
súas línguas os comentados
elementos sexistas, non invali-

A lingüística
histórica informa
sobre a
tendéncia
dalgunhas
línguas
romances de
sexuar formas
latinas que en
orixe non
designaban
máis que á
persoa.

Pero o sexismo na língua non
se limita á identificación do xénero co sexo, senón que afecta
tamén á forma de indicalo, ao
determinado procedimento lingüístico escollido. Neste senso,
obsérvase como uns procedimentos son máis sexistas que
cutres na medida en que poden
conducir ao ocultamente da muller. Comparando a evolución
dos procedimentos indicadores
do xénero desde o Latín ao Galega, apréciase unha tendéncia
moi marcada a evitar amáis mínima dúbida en relación ao xénero (sexo) da palabra, asi como a converter o xénero feminino en variante dunha palabra
sentida, de seu , como masculina. Así só será considerada femini na aquela palabra que presente a marca correspondente
que a identifica como non masculina (nena), ao tempo que a
auséncia de marca feminina (a), máis que a preséncia de
marca masculina (-o), identifica
á palabra como masculina ou
xenérica (neno). Pode imaxinar
alguén unha estrutura máis
masculina?
O Latín só identificaba con claridade os neutros, nen masculinos nen femininos, e con respeito a estes últimos por carecer de sufixos caracterizadores
dábase unha gran imprecisión.
O coñecimento da pertenza ao
masculino ou feminino só era
posíbel grácias ao coñecimento

Somos coñecidos na Galiza inteira, pola nosa especialización
en libros galegas e portugueses.
Praza do Libro
Teléfono: 26 63 77
ACoruña

República de El Salvador, 9
Teléfono: 56 58 12
Santiago de Compostela
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Murguía, Vicetto, Padre Gándara, Feijóo, Barreiro ...
deron contido á magna obra

HISTORIA DE GALICIA
agora completada cos

de
A. López Ferreiro
que inclue nos dous primetros tomos
os resultados dunha empresa ~ientífica
verdadeiramente popular
recollidos na revista Galicia Histórica, entre 1901 e 1903,
considerada como a obra colectiva da
Escala histórica galega.
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AREPRODUCIÓN DA IDEOLOXIA
do seu significad o. En Latín,
pois,
palabras
masculinas e
femininas
podían apresentar unha
mesma terminación.
Pola contra,
en Galega hox e identificamos claramente o xéner o feminino
pola terminación -a e o
masculino pola sua auséncia. Que relación -a= feminino non teña
validez abso luta non invalida a nosa afirmación.

Maricallo, cazoleiro,
afeminado, mandileiro ...

"meretriz", "metromar · . ,... , "ir
ás
'11ozas",
"ninfomanía",
"odalisca",
"pandorca",
"pendanga",
"pimpinela'',
"paula", "pouleira", "prostituta", "puta", "sota", "tarasca",
"toupizo", "tumbalobos" "uxo. ricídio'', "vestal", "zamborca", etc ..
1
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O léxico galega

Canto aos procedi mentos, o
latin arcaico
apresenta restos de procedimentos indicadores do sexo
do referente
como "lupus
femina " (lobo
fémia) que ,
aportando a
mesma información referencial apresenta a avanta x e de non
sexar, de non primar a diferénci a sexual sobre as restantes
características biolóxicas como
sucede nos actuais galegos "lobo, loba". Frente a este procedimento non sexista, os restantes:
sufixos (nena, nena) e uso de
palabras distintas (pai, nai) están xa carregados de sexismo
pero en moi distinta medida. A
heteronímia de pai-nai, xenronora, etc., non conducen á ocul tación da muller tanto como o
caso dos sufixos palas razóns
xa comentadas do funcionamento das marcas de xénero.

reproduce
a distinta
consideración
social
de mulleres e
varóns.

O léxico galego reflexa, reproduce a distinta consideración
social de mulleres e varóns.
Servíndose do procedimento da
flexión de xénero, carga de significados diferentes e pexorati vos as formas femininas. A palabra feminina, a máis de designar o significado correspondente da masculina, expresará contidos como "bruxa" (muller vella
e fea; muller má e provocadora
de conflitos), "cadela" (muller luxuriosa; muller de xénio vivo),
"lurpia" (muller fea e vella), "paxara" (Prostituta; órgao sexual
feminino), "pendón" (prostituta),
"perica" (moza con maneiras e
comportamentos de varón),
"vampiresa" (muller fatal e irresistíbel que co seu atractivo erótico fai transtornar os homes),
"xarela" (muller á que lle gostan
moito os homes), "manceba"
(querida), "fulana" (prostituta),
"lorcha" (prostituta).
Estas palabras, a maior parte
relacionadas coa conduta sexual e, en todo caso, ilustradoras do que o varón condena na
muller, forman corpo con outras
específicas para ela, isto é, palabras de xénero feminino que
carecen da correspondente
masculina. O seu contido insiste
no que acabamos de dicer: o
estereotipo feminino. Para abreviar prescindimos da definición:
"beleza", "matrona", "ménade",

A diversidade,
a riqueza léxica
do galega para
referirse aos órgaos xenitais,
identificados co
sexual,
non
surprende nunha sociedade
que se ben o
nega e penaliza, non deixa
de ter sempre
presente: "castaña", "coña",
"crica ", "cuncha" "fenda"
"figa:', "papo'<
"papuxa", "parrocha", "paxara", etc.

A palabra "cona" servirá de
base para a
formación de
derivados negativos para o
varón: "conainas, coniñas, canicas", ca significado de varón cobarde , apoucado , ao parecer
rasgos próprios da muller. Sobre "canicas", coa mesma significación, críase a palabra "coniqueiro".
Frente a estas palabras negativas, algunha designación do órgao xenital masculino orixinaria
designacións positivas: "Caralludo", "caralludamente" sobre "caralla" "colloudo" sobre "collón"
co significado de valente. Repá~
rese nas designacións ilustrativas do carácter instrumental do
sexo, presentes en ''ferramenta"
e "instrumento" do pene.
A división sexual do traballo está
presente tamén no léxico, por
necesidade denotativa, vexamos
algunhas das ocupacións para a
muller reservadas: "asistenta",
"azafata" "carabina" celestina"
"institutri~" "lavandeira" "nenei~
'
'
ra", "palilleira'',
"pesca", "pincha",
"piteira", "puta", etc.
Sobre o próprio termo indicador
do indivíduo de sexo masculino,
macho, fórmase o derivado
"machada" co significado de valentía. Os estereotipos sociais
sobre a muller e o varón teñen o
seu reflexo na lingua: fixanse,
para cada un dos sexos, unhas
normas de conduta, maneiras e
até de aspecto, penalizando social e lingüísticamente a sua
trangresión. O varón transgresor será un "maricas" "maricón" "amullerado" "ca~oleiro"
'
'
"afeminado",
"mandileiro",
etc. A'
muller transgresora "marimacho", "machona", "perica", "tumbalobos", etc.
Para rematar, comentaremos alg un has das designacións, as
máis extendidas en galega, das
persoas en función do sexo: home e muller. Da palabra "muller", en Latin "mulier'', dicer que
coma hoxe designaba á muller"
en xeral e que moi posibelmen-

Toda Cannes

Co110 se la monta

lynn Enderssoa

Cadela, páxara, pendón, perico, vampiresa, xarela, fulana, lorcha, meretriz,
pendanga, pimpinela, sota, tumbalobos ...
te estexa relacionada na sua
orixe co comparativo de "molis'',
coa significación de "brando".
En oposición encontrábase "vir"
co significado de ''forte" para designar ao indivíduo macho da
espécie humana. Desta forma,

A palabra "cona "
servirá de base
para a
formación de
derivados
negativos.
Frente a estas,
algunha
designación
do órgao xenital
masculino
orixinará
designacións
positivas:
"carall udo".

desaparecida como tal en galega, derivan palabras como ''viril" e "virilidade" designando non
xa ao macho senón á sua condición, eséncia, enerxia sexual,
etc.
No seu lugar e como forma
máis empregada está a palabra
"home", empregada tamén para
designar xenericamente a espécie. O cámbio de significado
que experimentou esta palabra,
asi como a dirección na que este operou, non deixa lugar a dúbidas sobre o tipo de relacións
persoais e sociais estabelecidas
entre mulleres e varóns, sobre o
seu reflexo na língua. "Home'',
do latín "Hominem", equivalia ao
actual "persoa", quer dicer, designaba xenericamente á espécie humana relacionándose a
sua orixe coa designación de
"terrestre": quen habitaba a Terra por exceléncia. Por restricción da significación (contrariamente á ideoloxizada interpretación que se dá no dicionário da
editorial Xerais, 1ª ed.) pasou a
designar ademais só os indivíduos da espécie social (sexualmente) dominantes.
Repárese, finalmente, en que a
palabra "persoa" que hoxe inequívocamente designa de xeito
xenérico á espécie, significaba

inicialmente "máscara de actor", isto é designación xenérica basada máis na imposibilidade da percepción das diferéncias sexuais ca na asunción
do que ternos, mulleres e varóns en comun.
•

O varón
transgresor
será un
maricas,
maricón,
amullerado,
cazoleiro,
afeminado,
mandileiro, etc.
a muller
transgresora
marimacho,
machona,
perica,
tumbalobos, etc.
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O Principado apresentará un proxecto para convertilos en Parque Natural

Asturias perde
Hunosa••• e
salva os Picos
de Europa
• MARIBEL LUGILDE

O Principado de
Asturias apresentará
proximamente no
Congreso dos
Deputados un
proxecto de lei para
que os Picos de
Europa se convirtan
nun parque nacional,
tal e como ocorre
cunha pequena parte
deles, a montaña de
Covadonga. Catro
meses despois de ser
eleito presidente do
governo rexional, o
socialista Juan Luis
Rodríguez Vigil
anunciaba ese xiro
na político
meioambiental
asturiana, para
asombro de
ecoloxistas e dos
governos
autonómicos de
Cantábria e CastillaLeón, xa que Asturias
sempre falou e
negociou a criación
dun parque natural,
nunca nacional. O
Principado decidiu ir
por libre nunha zona
que é de tres, e que,
cada dia que pasa,
corre máis perigo. A
sua protección seria
un alívio, sequer
simbólico, cando
outros elementos de
identidade como a
nimeiria, atravesan
unha forte crise.

Foi a história dun princípio de
acorde roto , de acusacións de
oportunismo político, e duns intereses comerciais que foron aumentando en paralelo cun sospeitoso retraso nas decisións políticas das tres comunidades autónomas implicadas, Asturias,
Cantábria e Castilla-León, que
parecen talar distinto idioma nesta matéria, mentras teleféricos,
pistas e hoteis deterioran rapidamente un entorno natural que os
especialistas calificaron coma un
dos máis ricos do mundo.
O novo presidente asturiano, J.L.
Rodríguez Vigil, anunciaba a sua
intención de que Picos de Europa se convertisen nun parque
nacional, na localidade asturiana
de Colambres, o pasado mes de
Setembro, tras unha reunión cos
secretários xerais do PSOE en
Cantábria e Castilla-León, Jaime
Blanco e Jesus Quijano, respeitivamente.
Non obstante, a declaración de
intencións caiu coma un xerro de
auga fria nos responsábeis de
meio ambente das outras duas
comunidades autónomas implicadas, pois que o princípio de acorde acadado co anterior presidente do Principado, Pedro de Silva,
contemplaba a criación dun parque natural, nunca nacional.
En todo caso, a Conselleria de
Meio Ambente do Principado de
Asturias xa ten practicamente ultimado o proxecto de lei que
apresentará ante o Congreso
dos Deputados, para que o macizo dos Picos de Europa sexa declarado parque nacional, dependente na sua xestión do ICONA,
ainda que cunha particularidade:
unhas meirandes competéncias
das tres comunidades autónomas implicadas, que van ter representación no futuro patronato
rector do parque.
Oeste xeito, Asturias, sen prévio
aviso, decide ir por libre na protección dunha zona que é de
tres. Se o Congreso dá luz verde
ao proxecto de lei, e se cumpren
todos os prazos legais previstos,
os Picos de Europa poderian
converterse nun parque nacional
no próximo verán. A tempo para
evitar a invasión turística estival.
Algo que os ecoloxistas viñan reclamando desde sempre.
E é previsíbel que o proxecto sexa ben acollido por parte do Congreso dos Deputados porque,
cando menos, canta coas simpatias dos socialistas e da coalición
IU que, en Asturias, tamén quixo
apontarse ese tanto, asegurando
que o xiro na política meioambiental asturiana foi froito do pac-

to de lexislatura entre IU en Asturias e Federación Socialista de
Asturias, recentemente quebrado.
O que semella evidente é que,
nun momento de grave crise
económica na rexión, o tomar
unha medida coma esta en ma-

Astúrias, sen
prévio aviso,
decide ir por
libre na
protección
dunha zona que
é de tres.

téria de protección ambiental de
algo tan querido polos ·asturianos
corno os· Picos· de Europa, é un
tanto positivo de cara ao futuro
sofrido votante, especialmente
os xóvenes.
E en canto aos Picos de Europa,
non hai dúbida de que llo agradecerán, porque neste momento
o macizo está atravesando o
momento máis crítico da sua
existéncia, soportando como pode unhas invasións turísticas incontroladas, ás que hai que pór
coto de forma iminente.
Precisamente, a diferéncia entre
parque nacional e natural reside
no nível de protección da zona.
A máis protección, máis difícil o
ten a especulación comercial,
enemiga histórica da natureza.
Do abano de posibilidades que
se oferecen nesta matéria, hai
exemplos dabondo en Asturias.

Existe a reserva biolóxica, máxima protección, como o Bosco de
Muniellos. Alto nível de protección, o parque nacional , corno a
Montaña ·de Covadonga, no corazón dos Picos de Europa, por
certo, o primeiro parque natural
da história española. Neste caso,
a xestión depende dun organismo de ámbito estatal, o ICONA.
Un chanza máis abaixo, o parque natural, como o de Somiedo,
de quen a protección depende
directamente do governo rexional. Se seguimos a baixar, atoparíamonos co parque rexional,
tamén dependente do governo
autonómico, e no que ao intentar
compatibilizar protección e interese turístico, sale sair gañando
este último.
A posibilidade de que Picos de
Europa fose declarado parque
rexional tamén foi contemplada
no seu momento, en solitário,
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Constituida no ano 1955, Hermanos Paz, S.L.
ven de realiza-la execución de obras de Electrificación
Rural e Montaxes Eléctricos en numerosas vilas galegas.
Para elo canta cunha equipa de profesionais altamente cualificados e
a máis avanzada tecnoloxía e maquinaria, o que lle permite ofrecer ós
seus clientes a máxima garantía da calidade no traballo realizado
e a optimización das inversións.
;

OS NOSOS CLIENTES:
AUXIMET, S.A./ BARRAS ELECTRICAS GALAICO
ASTURIANAS, S.A. I CETISA GALICIA, S.A./
Diputación Provincial da Coruña/
Diputación Provincial de Lugo I ECONOLER, S.A./
ENDESA /Hidroeléctrica de la Onza, S.L. /
INGEMARGA, S.A./ FERROPLAST, S.L. /
SEi , S.A./ SIGALSA I TRAGSA I
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A./
XESTUR LUGO, S.A. /
XUNTA DE GALICIA,
Consellería de Agricultura .. .

z: •

.·::. .

HERll\llANOS PAZ:, S . L .
MONTAJES ELECTAICC>S INDUSTRIALES

Tels. (982) 510953-511441 . Fax (982) 511361
Vilate-Lanzos. 27815. Vilalba. LUGO

Delegación Betanzos:
Algueró Penedo, 4 baixo.
Tel. (981) 771136. Fax (981) 773325
15300. Betanzos. A CORUÑA
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definitiva e integral dos Picos de
Europa. E ha ser através da figura de parque nacional. Esta é a
miña opinión e o meu critério,
que non mudou, porque non o fixera público até agora. O problema dos Picos esixe unha pronta
solución, que non foi posíbel coa
lei elaborada na anterior lexislatura e que non chegou a sair
adiante. O que está claro é que
non podemos deixar que os Picos se deterioren con carácter
irreversíbel".

Até agora só Covadonga tiña en Astúrias declaración de Parqye Nacional.

por parte do governo rexional de
Castilla-León, que se resistia
mesmo á figura de parque natura!, compartida durante vários
anos por Asturias e Cantabria.
.

Paraiso comercial
Quen están encantados son os
movementos ecoloxistas das
tres comunidades autónomas,
que, a diferéncia dos respeitivos
responsábeis políticos, sempre
estiveron de acorde. E isa plasmouse en várias peticións formais aos seus governos para
que encetasen o proceso de
criación dun parque nacional nos
Picos de Europa. En concreto,
suxerian que o Parque Nacional
da Montaña de Covadonga se
extendese a todo o macizo.
Pero tamén se levaron a cabo
accións na rua. Unha das máis
espectaculares foi protagonizada por membros do Colectivo
Montañeiro pela Defensa dos
Picos de Europa, que se penduraron en duas ocasións, con
cordas, da fachada de senllos
edifícios ovetenses: o Teatro
Campoamor e o da Axéncia Rexional do Meio Ambente.
Mentres os respectivos respon-

-e

sábeis de meio ambent~ aseguraba que o turismo non estaba rifado coa natureza, e que o acordo das tres administracións competentes "remataria por chegar'',
teleféricos, pistas, estradas e hoteis de montaña facian a sua preséncia na zona, atraendo a un,
cada volta máis perigoso, número de· turistas. Non houbo limite.

Onde dixen digo...
"É precisa a protección urxente,

Nun momento
de grave crise
económica na
rexión, unha
medida coma
esta é un tanto
positivo de cara
ao sofrido
votante.

1
1

Juan Luis Rodríguez Vigil argumenta asi un xiro na política do
Principado a respeito do macizo
que, inevitabelmente, aos outros
dous govemos rexionais lles sana a "onde dixen digo, digo Diego". Todos os princípios de acorde anteriores, por terra. Especialmente prometedoras parecian ser as relacións, nesta matéria, con Cantábria, que titaba
con bes ellos a criación dun parque natural.
"Foi unha falta de consideración
notábel e unha demostración evidente de oportunismo político,
sobretodo despois de producirse
un espíritu de colaboraciónm entre ambas comunidades. Teria sido moito máis sério agardar a
tratar este asunto nunha próxima
reunión, xa que ainda non escoitamos nengunha razón para que
o governo cántabro mude de
postura".
Ao asombro misturado con ind ig nación do Conselleiro de
Ecoloxia e Meio Ambente de
Cantábria, súmase o do seu homólogo castellano-leonés, Francisco Jambrina, que asegura
que o ideal "teria sido poder escoitar os argumentos de Asturias nunha reunión tripartita, na
que se puidese chegar a un
acorde sobre un espácio que
compartimos coa rexión viciña,
pero que non é o único, polo
que non é bon romper a pauta
do contacto e do diálogo".
Ademais, segundo o presidente
da Xunta de Castilla e León,
Juan José Lucas, "a intención do
governo asturiano parece ser a

Enrique Magdalena Vila

de recorrer de xeito maravilloso
e máxico ao governo central, e
ninguén ha darnos leccións sobre como protexer os nasos espácios naturais privilexiados, polo que seguimos apostando pela
fórmula de parque rexional que
se contempla na nasa lei de Espácios Naturais".
Nesta época do ano, os traidos e
levados, pero nada protexidos
Picos de Europa, parecen profundamente adurmiñados baixo
un espeso manto de neve que a
primavera ha retirar pontualmente. Cando o macizo espero do
seu sopor, nas beiras do verán,
o seu futuro, quizá a sua supervivéncia, estarán xa decididas. •

e--

-ASESOR DE SEGUROS -

A Galiza precisa de profesionais
.
que a vivan
e a conezan
...
'

"de

seguros fale con nós"

R. Velázquez Moreno, 34 - 1° 36202 VIGO:- Teléfono: (986) 22 54 98Fax: (986) 22 54 12

Esplendor
no monte
Os Picos de Europa son un
entorno natural que, segundo
Roberto Hartsánchez, res ponsábel do FAPAS {Fondo
Asturiano para a Protección
dos Animais Selvaxes) , "a
natureza acada o seu máximo esplendor".
"Desde unha perspectiva
ecolóxica, os Picos forman
unha unidade difícil de igualar. Os seus boscos de faias
e carballos, pendurados das
abas das montañas, agachan
o tesauro dunha fauna selvaxe peculiar. A preséncia de
grandes depredadores, como
o oso e o lobo, móstranos
que esa calidade ambiental
se atopa nunha situación óptima. Abutres, águias reais e
rebecos enseñoréanse nos
cumes, cercanos aos 3.000
metros".
Esta riqueza natural fixo que
este macizo montañoso sexa
o enclave natural máis coñecido internacionalmente de
Asturias. E por isa, tamén de
fóra das fronteiras nacionais
foron surxindo voces de alarma a respeito do perigo que
están correndo os Picos de
Europa.
Unha destas voces foi a de
Robert Brunce, director do
Instituto Ecolóxico Terrestre
da Universidade Británica de
Lancaster, que, tres estudar
ao longo de dous meses o
macizo dos Picos de Europa,
asegurou que "este turismo
incontrolado fixo destas montañas un dos espácios naturais máis ameazados de Europa, e un dos cinco que corren máis perigo do mundo".•
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Queremos
rezar

•••••••••••••••••••••••••••
MAPA MUNDO
(Político)

O noso fugaz paso polo ateísmo
rematou cos derradeiros sucesos
da Rúsia marxista. Desde aquela
o noso arrepentimento fíxonos
pasar por un confesionário.
-Ave María Purísima.
-Sen pecado concebida.
-Cantos anos van que non confesadas?
-Desde que Fidel chegou ao
poder.
-Que pecados tedes?
-Fomos militantes do P.C.E.,
ateos convencidos e militantes
do- BNG antes da
Perestroika, cola0 noso boramos co ano
camiño "Mariano" de Cangas, e participacara a mos en manifestasalvación cións pro aborto.
Votamos non á
vese Otan e si a H.B.
truncado. (que non é BH).
Fumos leitores críticos da Bíblia e o
noso soño erótico era acadar a
Sophia, esa grega.
-Penitencia:
Rezar tres "Ave Marías" de sete
a oito da tarde cada dia na Catedral de Santiago e dicer mil veces á semana "el demónio es un
cabrón".
Velaí como o noso camiño cara a
salvación vese truncado pola burocrácia real e clerical. Hoxe, 27
de Novembro, vámonos de novo
nas gadoupas do "Príncipe" das
tebras por vía da nai do "Príncipe" da Espanha, e catro musicólogos libarais dirixidos polo arcebispo da Archi-Dios-Cese.
MAN EL

Non se surprendan
se nos diários galegas
aparecen estes dias de
Decembro acedas e
sutis críticas ao governo
da Xunta. Non é porque
mudaran de camisa. É,
simplesmente, que está
no ar a impresión do
Diário Oficial de 1992.

Un pai comenta
que a terra que ten
arrendada non chegará
para dar de comer aos
seus dous tillos. Un dos
dous terá que emigrar.
O primoxénito, de doce
anos, escoita a
conversa e suicídase. A
terra quedará para o
outro. O pai, Richar
Harris (lembremos Un
home chamado cabalo)
culpabilízase toda a
vida. A película
chámase O Prado. A
terra é a vida. É duro
emigrar, pero é máis
duro ficar. A seguridade
é a que proporciona-un
apaño aqui e outra

Podera a raiña suportar o sempiterno vagar das nosas ánimas en
pena polos seus pazos?, ou tamén está proibido o tránsito de
ánimas do populacho por semellantes paraxes?
Deus salve a raiña!+
M.C. ( CoMPOSTELA)

O rock
está-se
corrompendo
a passos
agigantados
Artelhando algumhas ideas sobor da música Rock, tanto galega como internacional, e lende
um bom livro no que o título já o
di todo:"o Gran Timo Do Rock And
Hai ainda Roll" reafirmei-me
na minha teoría de
bandas de que
O Rock, em
Rock·Punk· senso amplo, esLolkque ta-se corrompendo
a passos agiganfam boa tados. e um munmúsica, d in h o no que os
quartos contam
aJhea
mais que a mússimodas ca em si. As grangratuitas. des companhias
musicais nos dim

as

o que é bom e o
que é mao, o que

...

• ••••••••••

CONCURSO
•••••••••••
Adiviñe as próximas viaxes de Manuel Fraga!!
Co patrocinio de

A Nosa Terra

e a Consellaria de Información e Turismo.

•••••••••••••••••••••••••••
tem calidade e o que nom a tem,
em definitiva, o que devemos ou
nom mercar, houvo extranos
cassos de grupos musicais que
passam de olvidados e adorados
polo mero feíto de trocar de selo
discográfico. A mas disto, as
multinacionais corrompem ás
bandas, sacam-lhes as ideas
próprias, encaminha-nos unidirecionalmente ao "Pop-Comercial"
ou ao que chamam música
forte:Heavy, mas vendível se
quadra que o próprio "Pop-Comercial"-non todo, que conste-. Conta já mais o Marketing
que a Calidade, controlam até os
nossos gostos musicais///. O que

se sae destes gastos é unha rara Avis; mas devemos fugir da
"standaric;ac;om e compromiso.

nom queremos um panorama
musical, nem cultural , nem de
ócio, nem de ... monocromático! !!

Mas, ante toda esta "perralhada", hai um chisco de esperanza,
hai ainda bandas de Rock-PunkFolk que fam boa música, alhea
ás modas gratuitas e consecuente com os seus gostos jhá clásicos já vanguardistas; bandas
contestatárias ao sistema, tanto
musical como social, e grupos
com letras nom reivindicativas
pero com música "comprometida" ou "livre". Ternos dereito á diferenc;ia incluso em algo que paresce tam trivial como a música;

Baixo este panorama -outro
día- tentaremos analizar o estado da música (galega e extragalega), com atenc;om primordial á
primeira, onde hai grupos de talento e ganhas; desde o Pop movimento de La Rosa até o Punk
engebre dos Verjalhudos. para rematar traduciremos a letra dunha
canc;om do grupo de Euskadi Negu Gorriak, que podemos relacioar como aspecto musical, social,
ou o que melhor imaginemos:

SEXO, DROGA,
ROCK AND ROLL

Buru Garbiketa (Lavado de cerebro )(1 ). Lavado de Cerebro nesta
década.
Celebramos tristemente a morte
dos sentidos. A sociedade cometeu o assasinato na rua. Na estética levamos a nossa etiqueta.•

NANINA SANTOS

Metido a predicador laico e "científico" subiu a un deses bidóns
desde os que se adoutrina aos sectores sociais máis puritanos e
asústase aos indocumentados;
'confirmase a relación entre alcool, sexualidade e sida" repite
unha vez e outra desde as tribunas modernas que substituen ao decimonónico bidón.
Coñecido era o viño de vello; a osíris atribuíanllo os exípcios, a
diónisos os gregos e Noé foi , para os hebreus, o primeiro cultivador
da vide.
O sexo e a sexualidade viaxan coa humanidade desde que ternos
memória.
O sida NON.
Xoaquín Regueiro non perde ocasión para a manipulación de dados e cifras con tal de que cadren a sua tese; previr á humanidade
dos riscos tremendos que corremos se praticamos sexo cun ponto
de alcool enriba.
A-memória popular dio. O poeta tamén: "cada un contada feira segundo lle vai nela" ou "segundo a cor do vidro con que se mira". •

(1) Negu Gorriak. LP:Gure Jarrera. Esan
Ozenki Records. Donosti. 1991.

x.s. (CoMPOSTEI.A)

Independencia
eou
autonomia
(Carta aberta a Xan López)
Prezado Xan; este Xoves pasado asistín ao acto que a APU desenvolveu na Faculdade de Económicas de Compostela contra a
represión do independentismo. A
organización na que milito. Frente Popular Galega (FPG) tina recebido un convite formal da vosa
para estar neste acto de solida-

LAPts DONº 2
CLAUDIO LOPEZ GARRIDO

Segundo estabelece o Acordo da Junta de Galiza do 30 de outubro
de 1991, publicado no D.0.G. n2 212 do 2 de Novembro, os opositores á fun~om Pública Galega "deberán comparecer no lugar indicado unha hora antes da sinalada para o comezo do exercicio provistos do DNI, lápis do n 2 2 e goma de borrar".
Dos 48.112 inscritos que aspiravam a umha das 3.092 pras;as convocadas só se apresentarom 27.374. Os técnicos da empresa encarregada da realizas;om das provas nom encontram explicas;om a umha
abstens;om tam elevada.
Ainda que a neutralidade dos exames está garantida pola sua corres;om mediante computadoras, o emprego dum código de identificas;om individual e o depósito em sobres lacrados das respostas; o
facto da utiliza~om obrigatória de lápis para a sua realizas;om, suscita sérias suspeitas. Por qué as leitoras ópticas nom aceitara a indelével marca do bolígrafo?Como reclamar a revisom dum examm escrito a lápis?
Num país onde as provas de aptitude só servem para confirmar a
idoneidade dos candidatos pre-eleitos, talvez 20. 738 aspirantes desistirom de participar no encerro e posterior lida na pras;a de touros
da Corunha, temendo que, apesar da neutralidade informática, iam
ser devoltos aos currais ou a receber as bandarilhas negras dumha
di creta goma de borrar e a branda mina dum lapiz do n 2 2.

riedade cos militantes independentistas detidos días atrás no
Ferrol. O xesto foi valorado positivamente na asamblea local da
FPG, decidíndose que algun de
nós acudise a testemuñar, coa
sua presenza, o feíto de sermos
solidários.
A vasa exposición foi-se desenvolvendo con normalidade, non
isenta de emotividade, e con corrección e na defensa duns principios que nós non compartimos
na sua totalidade pero que respeitamos, até que
escoitei perplexo
Quero dos teus lábios a
pública acusación
lembrarche de "autonomismo"
que na dirixida cara a
Frente. Naque! inpropaganda tre
matinei que foda APU e ramos enganados,
dasJUGAS non habia honestidade na vosa prosobre o posta, agás que ti
último teñas a boca grand e de máis e os
xuízo a teus
campas non
independen pensen do mesmo
tistas xeito, causa que
lles honraria.

galegas o
número de
presos/as
dos que se
falba non
cadrava
cos
patriotas
que eran
xulgados.

Mira ti, o que son
as cousas. Foron
os autonomistas
da FPG os únicos
que nos opuxemos no Secretariado Nacional da
INTG a que fosen
expulsados
os
teus compañeiros
do Ferrol, acaso
porque nós, os autonomistas
da
FPG, xá sofriramos en carne própria a sanción
(lembras por exemplo o caso de
Campuzano).
Nós, os autonomistas da FPG,
estamos poi a Amnistía Total, pola liberdade de Todos os patriotas galegas. Quero lembrarche
que na propaganda da APU e
das JUGAS sobre o último xuízo
a independentistas galegas o número de presos/as dos que se
talaba non cadrava cos patriotas
que eran xulgados. Aoque parece, para vós hai determinados
"pedigrees" para diferenciar quen
é preso nacionalista e quen non
o é. Nós, os autonomistas da
FPG, pediremos sempre a excarceración, a liberdade das persoas que comunguen co noso ideário pero tamén a daqueles outros
que mesmo nos cuestionan.
Asemade traballamos pota defensa do exercício da Autodeterminación do povo galega como
GONZALO

camiño cara a lndependéncia
Nacional. Convidote Xan a ler o
voceiro local da Frente, e non
esquezas que autodeterminación
é sinónimo de "direito colectivo
dun povo de decidir con liberdade un destino político de seu".
Remate cunhas palavras do panfleto que recebin de vós nese acto "só o pavo galego podemos
julgar ás organizac;ons e pessoas comprometidas na nossa luita
de libertac;om nacional". Mal que
che pese, a autonomista FPG
seguirá a reclamar a Amnistia
Total, a Autodeterminación e a
unidade do nacionalismo cando
se trate de defender os nosos intereses nacionais. A Nación Galega necesita de todas as organizacións nacionalistas, tamén da
que ti militas. Saúde e a mellorarse, cando menos na interpretación de quen é o inimigo que
non é outro que o españolismo.
Non o esquezas !!!•

acolá: a turba, unhas
galiñas ... Pero o mundo
evoluciona e a terra vai
perdendo o seu valor.
Un drama para os que
non saben comprendelo.
Recoñecémonos nesta
película irlandesa.

Como non comprender
as liortas de terras dos
nosos labregos? Como
non comprender esa
traxédia? Nada saben
os caricaturistas dos
médios de comunicación
forasteiros. Compre lera
Ramón Villares,
estudoso da história da
propriedade da terra en
Galiza e autor da obra
Donos de seu.

Mnto VII..IAR ( CoMPOSTEIA)

Sustento
.
econom1co e
papel
reivindicativo
da Fundación
Língua
(
/

No nº 496 "ANOSA TERRA" (711-91)aparece un artigo de X.M.
Sarilla sobre a Fundación Língua. Esta iniciativa paréceme sumamente importante sobretodo
palas posíbeis consecuéncias
que pode acarrexar. De ser asi,
benvida seca calquer causa que
comporte un pouco de debate ou
reflexión. Esta é a finalidade
deste comentário. cando as resolucións se toman ao final dunha discusión ampla e participativa, o camiño é máis doado.

É verdade que a Mesa pola Normalización Lingüística non debe
ter como finalidade un sector social determinado, mais tamén é
certo que as limitacións nos grupos ou asociacións culturais existen e a mesa non é unha excepción. Por iso se fai inevitábel delimitar ou priorizar aqueles ámbitos
de actuación aos que nos debemos dirixir, se non se quer cair no

A exposición anual
World Press Photo
penduraba estes dias
dos paneis do centro de
Bellas Artes de Madrid.
Un campesiño índio, un
ricachon de Minnesota;
tipos diversos de
violéncia: a dunha tribu
bantú, a de vários
inchas deportivos, a dos
escadróns da morte en
loita contra o exército ...

A impresión que causan
estas imaxes

Recuperamos as nosas tradicións.
Nada/, Entroido, Fiadeiros, Magostos ...
--------------~~---------------CE O U R E N S E
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descrebiuna polo miudo
Margarita Ledo, no seu
libro Foto-Xoc. Son
fotografias que cultivan
a anécdota aillada, que
impactan detal modo ao
espectador que a sua
capacidade para
reflexionar queda
suspendida. É un mundo
sen causas, nen
encadeamentos lóxicos,
nen responsabilidades.
É un sistema que
agradece a chegada
dun furacán porque é
espectacular, anónimo
e inocente.

Seur, servício
de transporte urxente,
realiza os seus envios
entre Vigo e Porto (150
quilómetros) pasando
por Madrid (ou sexa
1400 quilómetros
aproximadamente. E é
que para estes servícios
non hai distáncias, nen
autonomias.

A Manuel Fraga
non se ile escapa unha.
Visitou un stand de
viñas galegas na sua
recente visita a Lisboa e
descubriu que nunha
das gavetas faltaba
unha marca. "Falta
un ha boteUa", dixo o
Presidente.

-

-

-----

Normas para a adquisición de vivendas
Estanse a producir feitos lamentábeis que incidiron gravemente na economía dos adquirintes de vivencias. Estes
feitos refirense a suspensións de pagos de empresas dedicadas á construción e venda de locais e vivencias en Réxime de Propriedade Horizontal.
Polo exposto e aprobado polas leis vixentes, tratamos de
alertar e definir os Direitos do Consumidor no acto de subscreber un contrato privado de compra-venda de edifícios
ben en proxecto, ben en periodo de construción.
Amparándonos nas leis vixentes damos, en extracto, o
contido das leis que amparan os investimentos en promocións que non sexan de protección oficial.

este fin, unicamente referida á prevención, con excepción
de calquer outra que puder ter, servindo só para ingresos e
pagos do edificio en cuestión.
4- O comprador debe esixir unha fotocópia da llcéncia
municipal.
5-Recomendamos non comprometerse ao pago en diferentes datas mediante a aceiptación de letras de cámbio,
pois poderla, nun momento dado, ser moi perxudicial para o consumidor.

1. - Son nulas as cláusulas abusivas que perxudican ao adquirinte do local ou vivenda.

Se a vivencia ou local que se adquirise está totalmente rematado e se acorda unha compra-venda con pagos aprazados, debe esixirse que se leve a cabo a sinatura da escritura Pública na que se fan constar todos os importes
pendentes e datas de pago de cada un deles.

2-Toda entrega de diñeiro a contado prezo convido debe
ser garantida mediante aval de entidade de crédito ou por
póllza de seguro de compañias solventes, devengando o
.importe o interese legal que rixa no momento da sinatura. O pago de primas ou intereses son a cargo exclusivo
do vendedor.

Antes de subscreber a correspondente escritura o comprador deberá de comprobar no Rexisto da propriedade
se existen cargas sobre o ben que se desexa adquirir. Se
as houber pedirase un certificado dos mesmos coas indicacións do nome e dirección da persoa ou entidades a cuxo favor figuren as cargas.

3- O vendedor debe ter aberta unha conta nunha entidade
bancária ou caixa de aforros na que, necesariamente, deben
ingresarse estas cantidades. Esta é unha conta especial para

Unha vez obtidos estes dados, comprobar co credor as
condicións nas que se atopa o débito anotado e actuar en
consecuéncia.

traballo estéril e frustrante. As
persoas podemos ter unha gran
dese de voluntarismo e permanecer impasibeis ante os erras, pero
as asociacións réxense por cutres criterios e unha liña equivocada pode super anos de retroceso. Non se trata de ser prudente,
pero si de que o aventureirismo
teña unha base sólida.
Fálase da Fundación Língua como unha entidade con perspectiva sensibilizadora. E que non se
preocupen os que a ela pertenz.an pois non é preciso que asuman un papel reivindicativo. A
primeira impresión que se transluce deste princípio é que estamos unha vez máis ante un caso
de clientelismo, e como tal córrase o risco de ter que abandoar
postulados ou facelos aparecer
máis suaves para mellar dixerilos. E tamén cabe unha pergunta, pódese ser sensíbel a un problema sen ser reivindicativo?Non
o creo, en todo caso seríase
comprensivo.
Unha vez lido dito artigo, parecé
que a razón primordial da criac i ó n da Fundación seria a
económica. Téntase estabelecer
un mecanismo de financiación

que ao mesmo tempo sirva como motor do proceso de Normalización. Non hai que asustarse
disto; en todo caso o problema
aparece despois, cando pensamos a quen dirixirse e en que
condicións. Teriamos que destacar aos partidos
políticos, sindicaConvén tos , asociacións
alertar culturais, etc. A
colectivos
sobre estes
non lles asusta o
aquelas carácter reivindi· actividades cativo da Mesa.
Eles mesmos tan
mercantis da reivindicación o
máis seu meio de exise de estar
próprias de téncia,
dentro dos seus
grupos programas ou obfinanceiros xectivos acadar a
Normalización, sequede guro
que colaboelectivos rarian coa Mesa.
mais ben parece
culturais. que
os posíbeis
clientes serian os
colectivos ou persoas que, estando a pral do galega ainda que
non manteñan unha atitude reivindicativa, estarían en condicións de cooperar economicamente: empresários, pequenos
comerciantes, profisionais, etc.

O vendedor debe de facer entrega no acto da sinatura da
escritura dos seguintes documentos:
a.- Fotocópia da certificación de fin de obra subscrita polo arquitecto e aparellador da mesma, debidamente visada
polos Coléxios Oficiais respectivos.
b.-Boletins para contratar os servizos de electricidade e
água.
c.-Cédula de habitabilldade.
d.-Plano da vivenda no que se fixen, con diferentes cores,
as conducións de electricidade, água quente a fria, de calefacción e acondicionamento de ar se o houber.
e.-Fotocópia da escritura de declaración de obra nova e
división horizontal. Nela debe de fixarse o consumidor
se estabelece as condicións estatutárias e, no caso afirmativo, deben de ser aceitadas provisoriamente até que
a xunta de proprietários redacte e acorde os seus estatutos e regulamentos, conforme marcan as leis ao uso .
f.-Dirección do arquitecto, director da obra e plano xeral
das condicións de uso comun do edificio debidamente coloreadas.
•
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E aqui entramos no tema máis
espiñoso xa que o proxecto dota
á Fundación dun carácter consultivo pero non representativo e
con capacidade de decisión , que
recairia sobre a Mesa. Non quera dicer que exista unha má intención pero si un exceso de inxenuidade ao pensar que quen
pon o suporte económico nunha
empresa (ainda que sexa cultural) vai facer deixamento dos
seus direitos e delegar neutros a
sua capacidade de decisión. Sucede todo o contrário. Toda a
política e liña de actuación da
Fndación vaise elaborar nesta e
non é ousado presupor que, dado o estrato social do que estamos a talar, os seus enfoques
disten moito dos que até agora
defendeu a mesa. Ninguén debe
temer que a mesa controle para
o seu interese á Fundación; mellar seria preocuparse porque os
efeitos non se desen en sentido
contrário, e ser a Mesa unha entidade vulnerábel ao poder da
Fundación .
Un comentário crítico aparte merece o parágrafo no que se insinua a
posibilidade de que a Fndación, á
marxe das cuotas dos seus sócios, recaude ou obteña beneficios

mediante outras operacións.
Como estas están sen especifi car convén alertar sobre aquelas
actividades mercantis máis próprias de grupos financeiros que
de colectivos culturais. Actividades estas tan en boga nos últi mos tempos en certos partidos
políticos no poder, impermeábeis
a todo comportamento ético , e
que merecen a investigación e
condena por parte do estamento
xudicial. De producirse isto, ademais de perigoso , mereceria a
repulsa total dos membros da
Mesa e a descalificación daqueles que así o permitisen.
Non sei se é de sábios pero si de
prudentes non hipotecarse perante as dificuldades económicas. Sobretodo cando os credores son máis sens fbeis ás finan zas que ás ideas.
Posibelmente haxa empresas
máis rendábeis e, como dixen ao
princípio, é cuestión de estudalas e deseñar as prioridades. Pero esta eleición debe facerse sobre fundamentos programáticos
e non pragmáticos.
•
A.G. CARBA.LLEJRA (PoNTEDEUME)

DÍA DA CONSTITUCIÓN
"Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer
discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo,
relixión, opinión ou ca/quera outra condición ou circunstancia
persoal ou social".
Constitución Española, artigo 14.

CONCfLLO Of
SANTIAGO

A nosa Carta Magna compre trece anos que marcan a recuperación e consolidación da democracia no noso país. Co compromiso
solidario e colectivo de todos os cidadáns e institucións públicas para que a súa letra se desenvolva e tome corpo polo camiño que
enuncian os seos valores superiores: a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político.
Nesta data cómpre pois ratificar a confianza e o compromiso cidadán na Constitución que nos abriu as portas á esperanza, e
lembrar que é tarefa de todos nós a construcción dunha sociedade máis xusta e solidaria.
A CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO.
Santiago de Compostela, 6 de decembro de 1991

•

•
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Con xa sete títulos
no mercado, algun
deles como Viagens
na literatura de
Elvira Souto o ensaio

máis vendido o
pasado outono, a
editorial Laiovento
consolida a sua
andaina con menos

dun ano de
existéncia. O director
editorial, Francisco
Pillado, home do
teatro e da animación

cultural, confirma a
idea orixe de ser
unha editorial
"aberta a calquer
libro que contribua á

normalización
cultural e política e
Galiza", sen
discriminacións de
nengunha caste.

Francisco Pillado, director de Laiovento
"O libro galego segue afogado polo español"
• MANUEL VILAR

Son seis persoas entusiastas: un
impresor, Manuel González Millares; un deseñador, Pepe Carreiro;
un home de empresa e economista,
Alfonso Rivas; un libreiro, Xesus
Couceiro, Francisco Pillado e Xosé Manuel Beiras, "que é, un pouco, o catalizador". Editan os seus
libros cun de eño únko, sen compartimentar coleccións, "para non
cair na descompensacións dos xéneros, seguindo unha liña de tratamento único que outras editoriais
no mundo tamén empregan".
Apostan polo papel reciclado, apesar do paradóxico custe superior e,
feito singular e único nos libros
galegos de hoxe, numeran todos os
libros, "de maneira que o autor teñ a unha garantía plena de que
aquelo que el asina é realmente a
cantidade que se vai publicar".

"É rendábel o proxecto?
Non fixemos o proxecto para facer cartos e iso pennítenos ser livres. Non creo nas culturas subvencionadas, nen nos mecenazgos,
porque iso fai imposíbel a arte experimental. Por iso mesmo, ainda
que respeitamos as normativas escollidas polos criadores, nós
apostamos nunha liña pero non
deixamos a ninguén fóra. Apostamos pola liberdade.
Vai privar o ensaio por riba doutros xéneros?
Non está definido nada ne e sen o.
En princfpio estamo aberto a canto proxecto contribua, dun ou outro
xeito, á normalización cultural e política de Galiza. Até agora publicamos ensaio, teatro e narrativa ...
Pero o ensaio non está algo abandonado precisamente polo critério de rendabilidade?
Coido que si está abandonado. Pero o problema central do noso país
non é producir libros senón a distribución e os pontos de venda. Isto
é gravísimo. Visitas as librarias e
ves que o libro galego está absorbido polo español. Proximamente
irnos publicar un ensaio inédito no
Estado de Noam Chomsky e ternos
preparada unha obra de Barbara
Harlow titulada Literatura de Resisténcia.
O primeiro que hai que facer é
criar mercados, redes de distribución, que o libro galego teña unha
preséncia constante. E a política da
Xunta nese senso é demencial: promociona feiras do libro e logo das
unha volta por ali e, basicamente, o
que ves é libro español.
Non teñen medo de ser como
esas editoriais que publican alguns libros e despois nunca
máis se sabe?

Ternos fe absoluta no noso proxecto, ainda saben.do que é difícil Nun.ha roda de prensa perguntábanm~ se
o proxecto de Laiovento non era romántico, e citei un poema de NovaJjs que di "cando sabemos que 'soñamos é que estamos a piques de
despertar". Eu aposto pola utopía e
pola rebeldia, unha rebeldia que hai
que potenciar en todos os eidos, pero sobretodo no cultural .

Pero iso quizais non venda.
No plano editorial coido que hai
unha grande acomodación. A min
paréceme que o intelectual debe
ser un rebelde, e cito sempre o
que contestou Valle-Inclán cando
lle perguntaban en El Sol como
debía comportarse un intelectual.
Dixo que tiña que ser como os xitanos e apostillaba: estando á

marxe da leí e tendo o pracer de
ser detido de cando en vez pola
garda civil. Mantiven nunha ocasión que a história do home na
nosa cultura máis próxima comeza nun acto de rebeldía, desde
Prometeo até Adán, e moito temo
que a fin da história poda acabar
por un acto de submisión.
Victor Freixanes, apresentando

Arraianos de Ferrin, dixo que
era precisa unba normativa única. Que pensa sobre esta cuestión?
Paréceme ben, pero as normas tiñan que ser revisadas e non o foron. Ademais paréceme que tiñan
que ser consensuadas por todas as
persoas interesadas no proceso culturizador do país. Nós nen sequer
estamos contra a normativa de
quen publica un libro na oficial,
sempre que teña rigor e calidade.
Pero non pode suceder como co
terceiro libro que publicamos, Teatro Ignora.do de Otero Pedrayo con
prólogo de Aurora Marco, do que a
Xunta non compra exemplares porque non está na normativa oficial:
Como dicia Carvalho Calero é a
galega a única normativa no mundo que se aplica retroactivamente
aos mortos. Considero delictivo
que a un autor como Otero Pedrayo, que posibelmente foi o escritor
que máis fixo pola nosa dignificación lingüística, estea vetado por
un govemo autonómico. Unha lei
como esa noutro país impediría pu-

Toda cultura é
coina un vexetal,
.:: porque
.
nace, vive
: e medra nunha
terra concreta e
determinada

blicar a Valle ou a Joyce!
Ademais é moi gracioso que un decreto de normativización como a
actual teña o aval dunha institución presidida por un señor que nas
suas horas libres, exercendo como
Delegado do Govemo, recorreu a
Leí de Normalización Lingüística.
Que pensa dese mercado manipulado que converte o libro nun
obxecto de usar e tirar?
Estamos nun modelo próprio do
capitalismo de usar, consumir e tirar, efectivamente. O que se fai cos
traballadores de usalos e despedilos cando non son rendábeis é o
mesmo que se fai cun bote de Coca-Cola. Hoxe hai moito subpro·d ucto de literatura de consumo
Nós ternos que construir un país e
normalizar no sentido de instalar o
galego en toda a sociedade. As
nosas tiradas son reducidas e a
Xunta tiña que ter unha política
para conseguir que o libro galega
chegara a todas partes, senón afó•
ganos o castellano.
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vistador/a nas entrevistas realizadas a persoas que utilicen o español. Non admitir na TVG programas que reduzan a presenza dogalego a simples saúdos, introducións ou despedidas, mantendo o
corpo do programa en español.

Curtametraxe
multipremiada

Presentación
do Grial
envolta na
polémica
O número 111 da revista cultural
da Editorial Galaxia, adicado íntegramente a Ramón Piñeiro, vai
ser apresentado o próximo 11 de
Decembro en Compostela, cando
ainda ecoan nas páxinas da prensa a polémica do seu director
Carlos Casares e Isaac Diaz Pardo sobre a utilización dunha misiva de Ramón Piñeiro a Luis Seone. Co trasfondo deste debate,
con adverténcia de Diaz Pardo de
publicar documentos que fagan
luz sobre o debate político do galeguismo do interior e o do exílio,
o próprio Casares, Xesus Alonso
Montero, Manuel Rodríguez Alvarez, Dario Villanueva, Sanchez
Salorio e Ramón Villares, intervirán nesta presentación na Universidade de Santiago. Dous días
despois, o 13 de Decembro, no
Gran Hotel de Lugo os apresentadores serán Benxamin Casal, Carlos X. Femández, Xavier Castro e
Henrique Monteagudo.
•

A curtametraxe de 17 minutos A
sorte cámbia, unha peza fílmica realizada por Hector Carré conseguiu
o segundo prémio do XXI Festival
de Cine de Alcalá, ao mellor guión
e dirección. Os protagonistas da
película son Camilo Rodríguez,
Merce Pons e Manquiña; a fotografia de Juan Carlos Gómez e a
dirección da produción de Xosé
Xoán Cabanas. Vici Producións,
quen produciu A sorte cámbia recebeu subvencións do CGAi, de
Cultura e a TVG adquiriu os direitos de antena da sua obra.

Só galego na TVG

<

7
Retrato de Ramón Plñelro por Luis Seoane

As anteriores propostas encanan
coa denúncia feíta pública hai
poucos días pola Mesa de Normalización .Lingüística. lgualmen te
pódese relacionar a proposta na
mesma pergunta de invertir a actual relación entre produción pró. pria e allea á TVG, segundo tamén reivindicaban os productores
de cine e vídeo de Galiza, "favorecéndose abertamente a realizada
no idioma do país.

Prémios
na emigración

A deputada Pilar García Negro
apresentou unha moción no Parla'mento galego instando ao cumprimento da lei na TVG. Segundo a
deputada o parlamento debera esixir a utilización exclusiva do galego, mesmo na publicidade, na emisora pública galega. Entre as propostas de resolución oferecidas fálase de "non consentir en nengun
caso a caricaturización do idioma
do país nos meios de comunicación de titularidade pública. Manter o galego por parte do/a entre-

A asociación cultural Rosalia de
Castro, de Cornllá, premiou con
60.000 pesetas o poemário de Carlos Gómez Alfaro "Nai ao garete:
ela quedou varada no camiño". O
segundo prémio de 35.000 pesetas
foi para ''Tempos ardidos" de Manuel García Rivas e o terceiro,
"Eterno viaxeiro" foi parara a
Moncha Prieto.
•
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-Obrador de carrozas,
decorados e figuras fallelras.
-Xestores culturais,
para lnstitt:Jcións públicas e
privadas.
-Saa de exposicións,
Novas Artes.

-Produccións:
-Música e expectaculos de
vangarda. (La fura deis Baus,
El sueño de Hiparco,
Macromassa, Mu, Clónicos ... )
-Multimedia, Performances.
-Accións, Videoarte ...

RUA PLACER, 15 - TELF. (986) 22 78 90 - 36202 VIGO
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de publicar 'O Evangelho Segundo Jesus Cristo'

José
Saramago
'O cristianismo
é urna história
de sofrimentos
contínuos'
•CLARA FERREIRA ALVES

Recém publicado
em Portugal,
"O Evangelho
Segundo Jesus
Cristo" contém
urna história que
todos
conhecemos.
E contém cenas e
afirma96es que
há alguns séculos
atrás teriam
lan9ado o autor
na fogueira, sem
direito a
sepulcro.
O escritor toma
para si liberdades
que sao a
substancia da
cria9ao,
e comporta-se,
na inven9ao do
seu mundo, como
Deus. Este é o
evangelho
segundo
Saramago ....

Este romance estava anunciado
bá muito tempo. Quando é que
tiveste a ideia de o escrever?
O romance nasceu de urna ilusa.o
de óptica. Se eu tivesse uns olhos
bon , o livro nunca teria existido.
Em 87 estou eu em Sevilha, junto
a Calle Sierpes, e ao olhar em
frente para um quiosque, vejo o
título O Evanghelo Segundo Jesus
Cristo, em portugues, coisa completamente impossfvel. Parei e
pen ei: nao posso ter visto o que
vi· re olvi ir verificar. E, de facto,
nao e tava lá nem Evangelho,
nem Je u Cri to... alguns dias
depois já e tava a pensar o que é
que i to daria, e a arranjar alguma ideia para urna hi tória obre
Je u . Entretanto, tinha a A História do Cerco de Lisboa para escrever. Em 89, quando fui a Bolonha com o Mário Soares, entrei
na pinacoteca de Bolonha e, de repente, sern aber como, vierarn-

Nao acredito no
arrependimento,
acredito na
responsabilidade.

me a cabe9a os tres ou quatro
pontos de apoio, sólidos, de que
necessitava para come9ar o livro,
Ainda boje tenho aí essas notas ...
Aqui estao ... Escrevi "Bolonha,
12 de Abril de 1989, de manhá,
pinacoteca"; e despois escrevi
"evidencia súbita, ilumina<;áo,
deslumbramento quase, a história
encontrou os seus pontos de
apoio e ligar;ifo"; seguem as notas
tomadas na ocasiao: "Jesus nasce
numa cova ou gruta e náo num
esbábulo. Náo há ali cova ou gru-
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ta mas um boí em que a máe grávida se transportava" .. . Isto nao é
importante ... Isto já é ... "Jesus
tem um encontro com J eová que
lhe revelará o futuro, náo apenas
o seu próprio mas também o da
religiáo que será fundada na
morte necessária de um mártir.
Jesus recusa esse papel e foge. A
história a contar será entao de
uma longa mas náo interminável
fuga. Os milagres serao operados
por Jeová a frente de Jesus para
o forr;ar a aceitar a proposta".

O que é que desencadeou esse
processo mental, essa tal revela~áo?

Nao sei, e quando estas coisas vem
também nao sei que fazer delas. O
Ano da Morte de Ricardo Reís
veiome de repente, em Berlim, no
quarto do hotel, quando recostava
a cabe~a. como um sonho. O
Evangelho Segundo Jesus Cristo
nao é um título que eu procurasse.
Está tudo dentro da minha maneira
de compor, que é a de aceitar aquilo que vem. Este Iivro está cheio
de coisas que eu nao previa neces-

sitar. E houve outras coisas que me
ajudaram muito, como a minha
viagem a Israel.

Já pensada por causa do livro?
Há em certas passagens urna
grande nitidez descritiva, quase
gráfica.
Nao, calhou.

Terias ousado escrever o livro
sem ir lá?
Achoque sim. Israel apenas me deu
urna atmosfera. Nada há que possa
comover na revisita9ao dos lugares.

Mas a reconstru~áo do Templo é
precisa. Em que te baseaste?
Organizei urna pquena bibliografia, e para esse efeito foi-me moito útil J erusalém no Tempo de Jesus, que nao é um daqueles livros folclóricos, mas un trabalho
sólido. Onde, aliás, fui encontrar a
crucifi9ao em que os supliciados
tinham as pernas encolhjdas, ao
contrário das imagens a que estamos habituados.

E na Bíblia?
Bastante, no caso do Eclesiastes e
o Cantico dos Canticos.

O sonho de Herodes é inventado?
Inventado. Nao quería lá meter os
reís magos, e a matan9a dos inocentes era fundamental para o livro, porque introduz. em José e Jesus um sentimento de culpa. O
sonho tem algum sentido por causa
da profecia de Miqueias, que aparece num dos últimos livros do
Velho Testamento.

Achas que os teus leitores crentes podem perguntar: que direito
tem um ateo confesso, um comunista, de vir reescrever a nosa religiáo?

poderáo causar

O cristianismo
na sua derivante
católica, que é
a que
conhecemos
melhor, é urna
história
de sofrimentos
contínuos.

Eu nao sei se era legítimo, agora
que o fiz, ·fiz. O que chega a parecer incrível é que, se nós imaginarmos que Jesus nao e filho de Deus,
a nossa civiliza~ao está assente sobre coisa nenhuma.

A tese escondida é a de que eu digo, em primeiro lugar, que o cristianismo nao valeu a pena; e em
segundo, que se nao tivesse havido cristianismo, se tivéssemos
continuado com os velhos deuses,
nao seríamos muito diferentes daquilo que somos.

Há tese escondida, no romance?

O livro contém

afirma~óes

que

reac~óes ...

Nas consciencias, nas consciencias ...

... A mais forte talvez seja a do final, em que invertes a frase de
Jesus, que acaba por dizer: Homens, perdoai-lhe, porque el nao
sabe o que fez". Jesus rebelase
contra um Deos ao qual os borneos tem de perdoar. Aqui está
a tese do livro.
Pode ser que nao esteja aí, mas é
aí que tuda se fecha, que tuda vai
ter. Tratase da cria9ao de urna nova religiao , que nasce do tronco
do judaísmo, e de urna decisao de
Deus que nao está satisfeito com
o pequeno espa~o e o pequeno povo que governa e que pretende
alargar a sua...

Base de apoio?
Ba e de apoio. E nece ita de um
sacrificio e de um mártir. E como
resulta do encontro de Deu com
Jesus e com o Diabo, no Mar da
Galileia -e no meio de um nevoei-
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'Rejeito radicalmente a ideia de que sou mn escritor europeu'
O Bem e o Mal, ou, como disseste, ''fazer bem aos homens'. O
que é isto significa? O comunismo náo era urna doutrina do
bem contra o mal do capitalismo, náo queria promover o bem
entre os borneos?
O marxismo nao creio que se tenha apresentado nunca como O
Bem. Essas categorías nao sao
úteis quando entramos em
questoes como o marxismo, ou a
revolu9ao francesa. Eu lembravate A História do Cerco de lisboa,
onde a certa altura se apresenta a
palavra nao para negar qualquer
coisa que estava antes. Os instrumentos para urna forma~ao, como
é o caso do marxismo, representam um nao, o nao é o que poe
em causa, rejeita, questiona. O que
tem acontecido sempre é que esses
naos acabam por converter-se em
sins e acaban por converter-se em
sins no sentido cada vez menos
positivo que a palabra sim pode
assumir numa certa fase. A Revolu9ao de Outubro foi o nao ao czarismo, ao poder absoluto. Houve o
momento da esperan9a, e despois
este náo tranformou-se em sim, o
sim que leva a burocracia,
auto ri tar i sm o, a tuda de que deu
abundantes prevas a abortada tentativa de estabelecer o socialismo

ªº

na Uniao Soviética. O náo inicial,
mesmo que já contivesse os germes do que aconteceu depois, ficou num sim, ao qual foi preciso
outra vez dizer nao.

Urna dialéctica. Houve um momento de pureza na revolu~áo
russa?
Claro, também houve um momento de pureza na nossa revolu9ao do
25 de Abril.

A pureza náo te horroriza?
Tu é que lhe chamaste pureza. Eu
diría que há momentos em que a
esperanc;:a ocupa o espac;:o todo.

Na Uniáo Soviética, quem é responsável pela perversáo da
ideia? Os borneos, que nunca sabem servir as ideias? Ou aqueles
borneos em particular, que se enganaran todos e enganaran muita gente?
Eu sou tao pessimista que acho que
a humanidade nao ten remédio. Vamos de desastre em desastre e nao
aprendemos com os erros. Para so1uc ionar alguns dos grandes problemas da humanidade, os rneios
existen e contudo nao sao utilizados.

Que meios? Urna outra utopia?
Urna doutrina? Urna ideia, ainda
e outra vez? Náo é altura de sermos práticos e concretos? O colapso do comunismo afectou a
toa cren~a no comunismo?
Nao afectou, serei dos poucos.
Dantes , os comunistas eram
milhoes e milh5es e milhoes e de
repente parece que sao algumas
centenas de milhares. Podes dizer
que se trata, afinal de contas -eu
que estou aquí a fazer a crítica das
cren~as-, de qualquer coisa em
que persisto em acreditar. Acredito
na possibilidade de o hornero ser
feliz, de viver em harmonia.

No comunismo, tal como nas
grandes religióes, há urna espera,
um tempo que náo é bom e que
se sacrifica ao futuro, que bom
será. Urna espera do paraíso, seja ele despois da morte ou os
amanhás que cantan. Há sempre
urna vida depois da morte. No
comunismo há ainda urna reden~áo ...
Bom, eu nao lhe chamaría exactamente reden~ao, mas aceito. Eu
chamarlhe-ia humanismo radical,
perrnitindo a harmonía nas rela~oes entre os homens, na sua infinita diversidade.

Se o homem olhar
para dentro de si
mesmo, o que é
que encontra?
Oque
lá foi posto,
pela cultura,
pela tradi9ao,
pela ideologia,
pela educa9ao.
Nao será chegado o momento de
os borneos deixarem de se preocupar com os grandes sistemas,
a marcha da história e os movimentos de massas, e come~arem
a procurar resolver os problemas existentes? Náo será a altura do homem, oeste fim de século, olhar mais para dentro de si e
menos para os grandes colectivos? Ou será a nossa era, já, a
era do egoísmo desenfreado que
esse auto-exame autoriza ou possibilita? A metafísica acabou, só

resta o "body-building"?
Se o homem olhar para dentro de
si mesmo, o que é que encontra? O
que lá foi pasto pela cultura, pela
tradi9ao pela ideología, pela educac;:ao. O homem nao pode fazer
barrela total no interior de i mesmo para ver o que lá encontra. Ele
é feito por tuda o que é exterior a
ele. Somos um produto dos outros,
e da relac;:ao com os outros. Tanto
mais que o nosso mundo é cada
vez majs interdependente. Tomo
um desvio, mas foste tu que mo
proporcionaste: cada vez mrus, os
nossos políticos dizem que as i timos a urna reduc;:ao da intervern;ao
do Estado e a urna ampliac;:ao da
sociedade civil. A meu ver, é falso, porque ao mesmo tempo que
estamos a dizé-lo tém- e vindo a
consolidar, na Europa, podere upranacionai que negan o que e távamos a dizer. No ca o da Europa,
é a CEE. A intervenc;:ao do e tado
deslocou-se para un poder upranacional.
Tu eres que e e poder upranacional interfere na vida do cidadáos do mesmo modo que interferia um Estado dirigi ta?

Interfere e interfere a toda a hora,
em tudo. Por urna directiva comu-
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EXCMO.
CONCELLO DE RIBADEO

....... .

G~~O
ro que dura 40 dias-, Jesus obriga Deus a revelarlhe o futuro dessa
religiao que vai nascer. E esse futuro é urna camagern, sangue que corre durante 20 séculos. De facto,
como o Diabo diz em certa altura, é
preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue. Deus (se existisse),
sendo omnipotente tudo teria de fazer para o bem dos hpmeq.s nesta
única vida que ternos na terra. É

condi~ao necessária do homem sofrer e fazer sofrer para receber um
prémio que nao se sabe qual seja,
ou se se sabe, consiste na contempla~ao eterna da face do Senhor, o
que custa rios de sangue, renúncias
avida, clausura, sacrificio.

Está aqui implícita urna crítica
ao cristianismo e ao catolicismo.
Mas náo há nessas religióes nada

de bom? E seráo elas diferentes
de outras religióes, monoteístas
ou náo, na sua obsesáo pela culpa, o pecado e o sacrificio?
Eu diría que a crítica nao está implícita mas explícita. No rneu
EvangelJ;io, Jesus é o filho do Deus
contrariado, ao contrário dos
Evangelhos em que ele sabe e age
como filho de Deus.

ANOSATEBBA
N2 500 -5 DE DECEMBRO DE 1991
Este Jesus é un homem como todos os outros; e este Deus, como é
que é? É Deus urna criac;áo dos
homens, e como eles ávido de sangue, ou sáo os horneas urna imagem de Deus? O Deus do livro é o
Deos da convicc;áo religiosa, enquanto o teu Deus pessoal náo
passa de urna invenc;áo humana.
O do livro é urn Deus derivado di-
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rectamente de Jeová.

Tu náo acreditas na existencia

de Deos, portanto Deus náo passa de urna criac;áo humana. Mas
este Deus náo servia o artificio
ficcional e tiveste de ir buscar o
Deus dos crentes, condic;áo "sine
qua non" para a existencia da
história narrada. No fundo,
urna refutac;áo de Deus sem dele
prescindir.
Deus é urna cria~ao humana e, como muitas outras cria~5es humanas, a certa altura torna o freio nos
dentes e passa a condicionar os seres que criararn essa ideia.

J

Poderíamos dizer o mesmo de todas as revoluc;óes.
É inevitável, as religi5es, como as
revolu95es , devoram os seus fi.1hos. Há nas religi5es um contínuo
processo de devoramento em que
Deus é como um Moloch que necessitasse do sacrificio humano .
Imaginando que Deus existe -e
nao lhe concedo o beneficio da dúvida- , Deus nao pode, por boa ló-

........

RUI OCHÓA

nitária pa sa a fazer coisa que
nunca fize te ante .

E se as pessoas viverem melhor
com i so e a custa disso? E se as
pes oas quiserem esse poder supranacional a regular as uas idas e a dar-lhes mais qualidade
de vida melhor ambiente, melhores escolas, melhores salários
melhore tran porte melbore
cuidado médico melhores condi c;óe de vida? Depoi de 48
ano de fa ci mo e e tupidez,
quem é que quer ficar orgulhoamente 6?
É o m mo que dizer que a alt rnativa a
p der uprana ional
p deria er mai 4 ano de miséria e ignorfincia.

Náo tens mais vantagens em ser
um e critor europeu do que portugues? Os teus livros náo che-

gam a mais pessoas? A tua Iíngua e a tua cultura nao circulam
mais e melhor? Ou um escritor
nao é nem europeu nem portugues? Ou a questáo é completamente idiota?
Rejeito radicalmente a ideia de que
on um e critor europeu . Sou um
e critor portugue e a nada mais
a piro. Ser ou nao ser conhecido,
er ou nao ser "best-seller" ser ou
nao er traduzido em 26 língua ou
260 nao tira nem acrescenta nada a
e e facto.

Nao prefere er traduzido em
260 Hngua do que em 26? Náo
prefere vender mais exemplares do teu romance? Se produzisses vinho náo preferirías ter
mercados mais alargados para o
teu vinho, em vez de ficares restrito a urna produ~ao contingente e para consumo inferno? Náo

é o que quer toda a gente, expandirse?

Siro, mas daí nao se retirarn juízos
definitivos.

Como toda a gente, em vez de ter
quatro assoalhadas preferia ter doze, enfim, sao desejos legítimos de
melhoria de condi<;5es de vida.

E sentes que pelo facto de víveres melbor tivestes de sacrificar
qualquer coisa a esse poder supranacional, sentes que perdeste
alguma coisa que a CEE nos tirou?

Querias mesmo doze assoalhadas? Urna mansáo'?
Doze nao! Mais duas ou trés, para
nao estarmos tao apertados. Mas
nada disto me transforma em escritor europeu.

Tal como Portugal náo se transforma na Europa. Náo achas que
em Portugal, nos últimos anos, se
vive muito melhor? Náo notas?
Eu nao sei. Nao sou economista.

Náo é preciso. Náo vives melhor? Náo notas urna diferenc;a?

Pessoalmente, nao tive de sacrificar nada, e se fores perguntar por
aí, as pessoas dirao que nao sacrificararn nada. O que se sacrificou,
mas parece isso nao tem urna importancia por aí além, é essa coisa
um pouco vaga a que chamávamos soberania nacional, que no
nosso caso nunca foi grande coisa. Baste ver a situa~ao de dependencia em que vivemos sempre em rela<;ao a Gra-Bretanha e
outras que tais. O que quero dizer
em rela~ao a melhoria das condi<;5es de vidas nos últimos anos é

Sou um escritor
portugués e a
nada mais
aspiro.
Ser ou nao ser
conhecido,
ser ou nao ser
traduzido
em 26 línguas
nao tira nem
acrescenta nada
a esse facto.

que beneficiámos de injec<;5es de
dinheiro, de subsídios, que deram
urna sacudidela e permitiram esse
desenvolvimento ou essa aparencia de desenvolvirnento. Nao somos um país subsidiado, e teremos taro bém nós de curnprir as
nossas obriga~5es perante a comunidade.
+
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OURENSE
11, 12e13
No Teatro L-OSada

""

OINCERTOSENOR
DONHAMLET,
PRÍNCIPE DE DINAMARCA
CONSELLERIA DE CULTURA E XUllENTUDE
INSTITUTO GALEGO DAS AR'f.ES ESCENICAS E MUSICAIS

c;le Álvaro Cunqueiro
Dirección: Ricard Salvat

. PONTEVEDRA
18, 19 e 20
No Teatro Malvar
A CORUÑA

26, 27 28, 29 e 30
No Teatro Municipal
Rosalía de Castro
Centro Dramat1co Galega
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CULTURAL

Insisto: nas religióes monoteístas, é urna prática comum.

cionismo. O que nao consigo perceber é a necessidade do sofrimento
do corpo para salvar a alma. Abdica\:5es, renúncias, cilícios, tristezas,
amarguras, perseguiy5es, renúncias,
cilícios, tristezas, amarguras, persegui\:5es, vale de lágrimas. Veja-se a
expressao, vale de lágrimas.

Sao todas, com excep\:ªº do confu-

Quando empregas a palavra al-

gica, criar seres para os destruir. O
cristianismo na sua derivante católica, que é a que conhecemos melhor, é urna história de sofrimentos
contínuos.

ma, emprega-la no sentido da
transcendencia, da espiritualidade? Acreditas que existe essa
transcendencia?
Nao penso que exista, o que existem sao comportamentos, e a alguns deles atribuímos um grau elevado daquilo a que chamamos espiritualidade. As palavras existem,

herdámo-las, usamo-las.

Se Deos é urna cria~áo humana, o
pecado náo será a consequencia
da nossa necessidade de culpa?
É urna das questoes do livro.
Donde vem esse sentimento de
culpa? Fornas educados na ideia
de um pecado original que man-

chou para todo o sempre a espécie
humana, crista ou nao. E assim se
introduz na mente das pessoas um
código sobre o que se permite ou
nao. Assim se cría a administra\:ªº das almas, os delitos e os
castigos de Deus, o código penal
das religioes. O sistema tem o seu
equivalente na sociedade civil, na
existencia de códigos de compor-

'A URSS nao foi para mim urna referéncia ideológica' .
Eras e és muito mais do que um
militante, és um intelectual reseeitado, perto da figura do dr.
Alvaro Cunhal ...
Perto mas nao mais perto do que
muitas outras. O que nao tira nem
acrescenta o grande respeito que
tenho por ele.

Sem querer entrar pelo foro íntimo, náo terá havido um momento em que tu e o dr. Cunhal
olharam um para o outro e concluíram que a "nomenklatura"
que o partido apoiava era urna
enorme perversáo da ideia comunista?
Eu nao sei se ele chegou a alguma
conclus a o em que deves semo s
di scutir isso. Para mim, isso é claro desde há anos. E , de facto , a
Uniao Soviética nao é nem nunca
foi , para mim , urna referencia política ou ideológica. Nao é nada
que eu j á nao tenha dita, e embora
estas coisas nao provem rnuito , a
verdade é que depoi s do 25 de
Abril nao corrí lá, e antes disso
nunca tinha saído de Portugal. A
única viagem que fi z a Uni ao So-

viética foi há tres anos, em plena
"perestroika". E quando há bocado te falei da mentira nao foi por
acaso, mas porque tinha em mente
um caso concreto. Durante a guerra de 39-45 , quando foi descoberto o masacre de Katyn , dos
oficiais polacos, a informa\:ªº que
todos tínhamos é que tinham sido
assassinados pelos nazis. Recentemente, a Uniao Soviética veio reconhecer que tinha assas s inado
essa gente. Nao posso aceitar que
me mintam desta maneira, mesmo
em nome das sujidades e sujeiyoes da política. Mas aqui é
mais grave, trata-se de um país
que era urna referencia ideológica, o "farol do futuro".

O massacre de Katyn é urna gota
de água nos massacres instituídos pela Uniáo Soviética. E o
"gulag" ? E a Hungría? E a Checoslováquia?
Claro está. Mas a gota de água
continuava no segredo e só recentemente foi revelada. E há a Hungría, a Checoslováquia, o " gulag"
e tudo isso. E há coisa mais recentes e imperdoáveis, que é _? facto

O PCP é o único
partido onde a
minha convicvao
está a vontade
e tem suficiente
resposta.
de a Uniao Soviética, por necessidades internas e pelo descalabro
em que o país se viu, ter abandonado países e movimentos que crescera, e se desenvolveram a sombra
do apoio e auxílio da URSS . Caso
de Angola, Mo\:ambique e Cuba,
entre outros. Deixou cair povos em
cujas consciencias pos esperan\:as
e algumas realiza\:oes.

Se a Uniáo Soviética náo tem
dinheiro para se sustentar a si
mesma, como há-de sustentar os
seos satélites?
É verdade, mas há maneiras.

Essas dúvidas que te assaltaram
nunca te levaram, como levaram
outros intelectuais, a sair de um
PC que era um fiel amigo da
Uniáo Soviética? Náo te sentiste
mal dentro do partido?
Se alguma vez me tivesse entido
mal, tinha aído, e se um dia me
sentir mal , saio. As minha discordancias, que sao séria , e nal guns ca so s obre ponto es. e nciais, na o foram suficiente para
abandonar o partido. Creo que po r
causa da for\:a da minha própria
convic\:ao, e sem esfor\:º· E o úni co partido onde a minha convi\:ao
e s tá a von tade e tem sufi ciente
resposta.

Náo estarás como o homem que
náo ousa prescindir da ideia de
Deos, ou de urna religiáo, porque
tudo.seria mais difícil? Náo terás
medo de ficar órfao?
Nao, a minha convic9ao é compensada por um cepticismo sólido.

Dir-se-ia que nunca se pode levar a lucidez as últimas consequencias ou o mundo tornar-se-

ia um lugar insuportável?
Admitamos que essa minha lucidez
que levava a retirar-me do partido,
de certa maneira eu nao tinha resolvido nada. Perguntas-me o que resalvo dentro dele e digo-te. Chego a
urna rela9ao ern que, ape ar das discordancia , exi te ba tante hann onia
entre o que pen o e o que o partido,
como proj ecto de ociedade, co ntém. Nao tenho m edo de perder a
bengala, a re ferencia, a mi a laica,
mas con idero que o partido tem ido um agente de interven9ao na vida do no o pa í ante e depo i de
25 de Abril, e pode er urn in tr umento de tran fo rm a9ao da ociedade portug ue a. Mas estou con ciente
da limita9oe do partido, sem fa lar
da rninha , e da l irnita~oe que o
actual e tado de coi a europeu e
mundial poe, a prazo, de repetfr ou
renovar urna tentativa que, eventualmente, poderla vir a fa lhar de novo.
O que n ao po o aceitar, e i o é
vi ceral, é que o capital i rno eja a
olu9ao do problema do homern.
Criará gru po e trato , camada
próspera , e criará de favorecido ,
miséria , carencia , porque vive a
custa des as mi érias e carencias. +
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Os que len no Nadal leñen Premio ~
_,......,

Xerais presenta os últimos Premios de narrativa galega.
Catro obras de lectura imprescindible neste Nadal .
Se che gosta ler, tes Premio.
PREMIO XERAIS

PREMIO CIDADE DE LUGO

PREMIO BLANCO AMOR

-

PREMIO XERAIS
NALISTA

Sabor a ti

J

Agosto clo 36: Xos6 Fernáncles Ferrelro.

Dlas contados: Xos• Cid Cabido.

Esta novela . baseada en feitos reais e escrito
cunha linguaxe case que c inematográfica . é a
historia dun asesinato por vinganza c ometido
por catro falanxistas aproveitando o confusionismo dos primeiros días da Guerra' Civil.

Esta obra está constituida por doce relatos
maiorment e urbanos . onde os p rotagonistas
viven situacións de fronteira entre a parad oxa
case fantástica e a máis seca e implac a ble
realidade cotiá.

·

..

.

Traller: FranclHo Alonso Vlllaverde.
A primeira novela deste xove autor é un achegamento á vida dos camioneiros galegas .
Cunha clara vocación de actualidade . o fío
c onducto r a tóp a se nas c uestiones candentes
da nasa sociedade - Sida. terrorismo. sexo ... -
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Sabor a ti: Miguel Suáre:r: Abel.
A nove la finalista do Pre mi o Xe rais inve nta .
mediante unha prosa eficaz e áxil. o forte atractivo dunha o llado feminina. pasiontJI . 'con c lase'.
que d estrúe a ratina dunha p rofesora de instituto.
quizais a costa d a súa p ropia d estrucción.

·

·
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tamento. Nao se pode desejar a
mulher do próximo -a formula9ao é machista, nao diz que nao
se pode desejar o homem da próxima- como nao se pode circular
pela esquerda.

O homem estaria melhor sem
Deus, dizes. Recordo-me da frase
da correspondencia de Flaubert

que levou Marguerite Yourcenar
a escrever As Memórias de
Adriano. "Os deuses nao existindo mais, e Cristo nao existindo
ainda, houve, de Cícero a Marco
Aurélio, um momento único onde o homem esteve só".
O império nao acreditava em deuses mas nao sa bíamos o que se

passava dentro de cada pessoa.
Nao basta que se decrete que nao
se acredita em Deus. A raiz de todas estas coisas está na morte. Se o
homem fosse imortal, nao precisaria de Deus.

A morte para ti, é o fim, o nada,
o pó do ossos.
É. Eu acho, como escrevo num dos
capítulos do livro, que o Mau
Ladrao que nao se arrepende é preferível ao Bom Ladrao. Nao acredito no arrependimento, acredito
na responsabilidade.

O Mau Ladriio é "un rectíssimo
homem afina!, a quem sobrou
consciencia para náo fingir
acreditar, a coberto de leis divinas e humanas, que um minuto
de arrependimento basta para
resgatar urna vida inteira de
maldade ou urna simples hora
de fraqueza". Tu acreditas que a
história, tal qual a contas no
Evangelho, se poderia ter passado assim?
Diría que, depois de ela estar escrita, é urna das hipóteses. Mas
esta história necessita da existencia de Deus.

Existencia ficcional, existencia
como personagem? E necessita
dos aojos e do Diabo. O narrador escreve que o Bem e o Mal
náo existem, um é apenas a
ausencia do outro, mas existem
dentro daquela história.
O Diabo é a personagem mais
constante. Eu tomo essas personagens dos dados da informa9ao geral que todos nós ternos. Deus tinha os seus anjos, um deles rebelase e é punido, Lúcifer. Parece que
ternos de partir do princípio de que
se esse anjo nao se tivesse rebelado nao haveria Demónio e sem
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sistencia as perseguh;óes e as tentativas de aniquilaf;ao.

Demónio Deus também nao existiria. Ou seria um Deus Puro Bem,
sem o Mal para com bater. O Mal
já existia antes da rebeliao do anjo
e esperava apenas que esta se dese? O Mal seria urna cria9ao de
Deus, existente nesse anjo desde
sempre, antes do gesto, ou foi urna
superveniencia? Tudo isto daria
que pensar.

Mas, as religioes tanto servem para sobreviver as persegui9oes como para fazer persegui9oes, e os
perseguidos vao por seu tumo refugiar-se noutra religiao que fará
outros perseguidos. E um jogo entre poderes que se debatem em
circunstancias históricas diferentes. Veja-se as cruzadas, urna
cren9a, urna guerra nao entre um
Deus e outro, Alá, mas entre dois
livros, a Bíblia e o Corao. Do
ponto vista do meu bom senso é
absurdo.

Se ohomem
fosse
imortal,
nao precisaria
de Deus.
Araiz
de todas estas
co1sas
está na morte.

Racionalismo "voltaireano" ou
marxismo-leninismo? E aí apetece-me dizer que o comunismo teve a sua teología e a sua fé, os
seus dogmas. E teve e tem as
suas vítimas e perseguif;óes.

Tentas aplicar a lógica a religiao
e a fé? É ilógico.
Eu podia ter escrito um livro como
este, questionando todas estas coisas de um ponto de vista apenas
lógico, elementar; talvez nem mereya o nome de lógica, mas de simples bom senso.

Nada bá de bom nas religióes? Se
descontarmos a arte sacra, urna
óbvia vantagem estética, náo terá
bavido casos em que as religióes
permitiram a sobrevivencia e a
resistencia de vítimas? Veja-se o
judaísmo, que todos os judeus
náo hesitam em afirmar ter sido
o cimento da sua identidade e
existencia como povo, e da re-

Nao creio que tivesse urna teologia, para encontrar vítimas nao é
necessário ir ao marxismo-leninismo ou ao cristianismo. Tens
vítimas na explora9ao colonial,
onde é indiferente se o explorado
ou explorador é marxista-leninista ou católico. O meu racionalismo tem urna raíz "voltaireana".
Esse cepticismo, essa ironia e essa espécie de compaixao pela loucura dos homens, vem daí. Seria
mais cómodo acreditar em Deus,
mas escolhi o lugar da incomodidade. Tal como entre os crentes
havia e há o "non possumus "
também eu posso dizer que sou
agnóstico, se ateu for urna palav+
ra demasiado dura.
Esta é a primeira conversa extensa
que José Saramago concede tras a
saída da sua última novela, publicada no semanário F.xpresso. A respeito do escritor pódense consultaranteriores entrevistas nos Nº 286 e 408
de A Nasa Terra.

XAN CARBALLA

Regala imaxinación ós teus fillos

En Xerais eremos que a imaxlnación é o mellor dos
xoguetes.
Coa colección de llbro-cassetes Vouche contar un
canto tentamos recupera-lo precer de escoitar .e lmaxinar historias.

_

-

Cada obra inclúe dlous co,ri tos abondantemente
ilustrados e u n casse1e coa nmración do propio
autor.
Vouche contar un conto é unha aposta polo imaxinación dos teus tillos. Regala-llo este nadal.
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CADA LIBRO INCLUE

2 CONTOS EUNHA CASSETIE

9·2

AROS.& DBli

~~N_º_500_-5_D_ED_EC_E_MB_RO_D_E1_99_1~~~~~~~-lllllllllllllll~~~~~~~~~~~~~~~~-

11

11

Cando remata o "CADA DÍA"
de González Ferrari, comenza
.o de aquí.
O das nasas causas. Problemas
municipais, sucesos, noticias,
deportes, rexoubas, C<?ncursos ...

De 12 da mañá a 4
da tarde hai un
"CADA DÍA" moi naso que é
todo teu.
Pon a COPE de aquí. A de sempre.
Saberás o que pasa CADA DÍA.
O que está moi preto de tí.

AGORA,

900
NO DIAL
DE
ONDA MEDIA
~

.

~

A RADIO E COPERACION.

G~~O
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Méndez
Ferrin:
o canto como
.
.
an1mac1on
/

Se hai un narrador brillante -e lúcido-- na literatura galega actual,
ese é X.L. Méndez Ferrín. Orabén,
iso non quer dicer que todas as
suas obras estexan conseguidas: as
suas novelas, por exemplo. O escritor de Vilanova non é, precisamente, un corredor de fondo; está
mellor instalado nas distáncias curtas. No relato, no conto, formas
narrativas nas que mellor se expresa e nas que máis resplandece o
seu talento.
Por outra parte, ben o sabemos todos, X.L. Méndez Ferrín é un escritor ávido de presente, e de cultura.
Atento ao acontecer político do país
e mergullado até a cabeza na política -ou na crítica da política- nacionalista. Non se trata de analisar a
sua traxectória política, honrada onde as haxa ainda que se pcxla estar
en desacordo coa sua "liña", tácticas e cstratéxicas. O que si se trata
de dicer é que a sua actuación pública, política, cultural; esa faciana
da sua personalidade, real e certa,
palpábel, levou a certas leituras parciais e partidárias da sua obra. E,
sobretodo, agacharon un Méndez
Ferrín menos evidente: a do escritor
que dun modo subterráneo foi fiando unha visión coerente e íntima do
mundo e dos seus habitantes humanos. Temas como a morte, a fatalidade, o tempo o amor pasan cáseque desapercebidos e prímanse leituras políticas (as máis nobres) e/ou
ideolóxicas (as máis baixas) da sua
obra. Non se trata de negar a evidéncia política na obra, tomada no
seu conxunto e parcialmente de
X.L. Méndez Ferrín, enón de subliñar que esa primacía conduce a
leituras eivadas e que magro fan ao
escritor.
Esa vi ión coerente e íntima do
mundo e do eu habitante faise
outra vez pre ente nun li ro de relato que remata de publicar Edición Xerai : Arraiaoo O>. O volume con ta de dez narración de
diver a exten ión e feitio, xa que
e p de dicer que é no conto onde
Méndez Ferrín e afirma mái como e critor, tamén é nesta forma
narrativa onde o autor de Crónica
de nó leva a cabo a uas máis
con ciente investigación técnica
e búsquedas literárias.
Se na devandita Crónica de Nó o
autor trataba -e conseguía, ao
meu ver- dar unha imaxe, irnago
mundi, dunha determinada xeración ou duns determinados habitantes humanos do seu país, inscritos nun tempo histórico determinado, no seu último libro, Arraianos,
intenta, a meio dos dez relatos que
entrega, oferecer unba imaxe completa e suficiente dun meio -a
raía- e os seus habitantes. Para
iso usa de relatos tanto intemporais
como de relatos que poden ser datados. O fio que une estes relatos é
o lugar, polo demais son ben diferentes: imaxe dun mundo diverso e
cambiante. Hai outros fios quizá
máis profundos. O soño que por un
momento é capaz de transformar a
realidade ("O militante fantasía");
a fantasia mediante ·a cal o autor
inventa a realidade e a verdade
("Adosinda horrorizada", como

Xosé Luís Méndez Ferrln.

exemplo, e os outros nove); o horror, cuxa fascinación toma, seduce
aos protagonistas de diversos relatos ("Lobosandaus", "Medias
azuis" ... ), criando para iso o autor
unha perfeita atmósfera de inquietude e mistério. Mais todos estes
elementos que atravesan uns e outros relatos, non son meios para
entregar contos pitorescos, costumistas, nen mesmo realistas ("Botas de elástico". "Eles"), senón
máis ben para dar unha visión crítica, distanciada por lúcida pero
comprometida co pasado e o presente do país.
Compre, tamén, subliñar, o dominio técnico que do conto ten
X.L.Méndez Ferrín. Domínio técnico que leva ao autor a búsquedas
formais que se van enchendo cunha estória, un rico léxico -que,
por sorte, non foi peneirado por un
neo-corrector deses- e un estilo
próprio, directo e sóbrio, cunha
grande nitidez no trazo. Pero onde
o autor denota mái a súa búsqueda, é no de enlace. Uns desenlaces
que nunca revelan un dado que foi
agachado polo escritor, senón,
mái ben, son unba clave de iluminación retro pectiva que proporciona ao relato unba dimensión nova e máis profunda ("O castelo vello das poulas", "Quinta vella do
Arranhao", etc ... ).
Con Arraianos Méndez Ferrín acota un território real mais literário
onde se desenvolven uns habitantes determinados que están dentro
da história colectiva que irrompe
violentamente, con violéncia, ódio
e morte. Unha violéncia que, por
outra banda, non podía deixar de
estar instalada na raía ("Liño", cuxo final, violento e surpresivo, dá
várias dimensións ao relato). Unba
história que engaiola a meio dun
relato (para o meu gosto o mellor
do libro, co último, "O Exclaustrado de Diabelle") no que o distanciamento, unha miga irónico, do
autor faise presente. Unba história
que desperta a indignación do leitor... e do autor ("Eles", "Botas de
elástico").
Esta "nova constelación ferriniá",
como din os editores, está formada
por dez rutilantes estrelas; cada unha delas brillará de diferente maneira para os diversos leitores,
mais en todas está presente a sua
coerente visión do mundo e dos

humanos; en cada un destes relatos
maniféstase o domínio técnico e
verbal do conto por parte do autor,
as suas búsquedas sémpre seguras,
nunca ás apalpadelas. Estes relatos, que están atravesados polos
elementos que impregnan toda
grande literatura: amor, ódio, vida,
morte, dor, paixón, mistério, grande coñecimento do idioma e un estilo próprio -imitado e inimitábel-, mostran no seu mollo a un
dos mellores narradores galegos
actuais. Que os ouropeis e leituras
parciais e partidárias non o agachen detrás de parapeitos, muros e
parasís diversos.
+
XGG
1) Vigo, 1991. 178 páx. 1.200 pta

Rádio galega:
non chega a
.
programac1on
musical
/

As recentes declaracións de Vázquez Montalbán verbo dos destinatários da mensaxe dos políticos e

mais dos meios de comunicación,
serven perfeitamente para ilustrar
o panorama da difusión cultural, e
concretamente no eido da música,
a regra chega a cumprirse "ao pé
da letra". Nunba entrevista publicada na prensa galega a finais do
pasado verán, o prestixioso escritor e periodista manifestaba que
tanto os partidos políticos coma os
"mass-media" dirixíanse ao mesmo público; o que, xeralizando, viña sendo un cidadán tipo base, que
respondía ás características dunha
persoa "céntrica, centrista e centrada". Obviamente, as excepcións
que se dan a esta regra xeral son
moitas, e por iso estamos vários
milleiros de galegos e galegas
apoiando dunba forna ou outra un
periódico coma este, que ademais
dito sexa de paso, anunciáse a longo prazo coma diário. E é curioso,
ou quizá sintomático, que a coincidéncia de público se amplie á pratica totalidade das diferentes canles de expresión, ben políticas, culturais ou mesmo educativas. Fóra
dese indivíduo/a prototipo-"standard" latexan unha morea de persoas, máis ou menos inquedas, que
fican relegadas nun contexto sociolóxico "minoritário". Pero inda
esán frescas, nestas mesmas páxinas, as palabras de Francisco Carballo, que resumía este poder de
incidéncia dos reducidos círculos
de difusión cultural na correlación
de forzas entre "a minoría que quer
inovar, a maioria e o alvo que intentan unha e outra, ou sexa a povoación". CI)
Minoría e vangarda son conceitos
que adoitan a iren parellos. En función desta coincidéncia de público
á que me refería, forzosamente teño de referirme a ese numeroso fato de persoas sensíbeis, que nen
votan a partidos políticos actualmente asentados no poder, nen len
a prensa de grande tirada (maiormente, "do corazón"), que poden
ver algun dia un de tantos "culebróns" televisivos, pero en clave
cómica, e non comparten gostos
musicais promocionados exclusivamente polas poderosas cadeas
estatais de radiodifusión e as nom
potentes trans-nacionais compañias discográficas.
Na confianza de que a actual vangarda sexa algun dia fonte de referéncia masiva, como xa ten acontecido_historicarnente nos distintos
ámbitos aludidos, alguns meios de
comunicación reservan unha parecela, así e todo insuficiente, a expresións artísticas non sempre de
todo reducidas na sua aceitación
popular. Quer dicer, o que se dá ás
veces, non é xa potenciar manifestacións artísticas mínimamente
anovadoras, senón recoñecer limitadamente un gosto maioritariamente estendido, polo menos potencialmente; co cal, o que se produce é unha simples marxinación
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de canto produto musical procede
de iniciativas, teoricamente tan
empresariais como calquera outra,
pero carentes do poder económico
das todopoderosas "multi-nacionais". O que baixando ao terreo do
concreto ven sendo, na meirande
parte dos casos, catálogos discográficos de selos independentes, e
en xeral, gravacións que non entran no ámbito dos "40 Principais",
por citar o expoñente sobranceiro
<leste negócio non precisamente
musical.
Neste contexto insérese parte da
programación "musical" da emisora autonómica. A "Rádio Galega"
reserva un total de tres horas semanais para programación musical
especializada. Os Luns, Martes e
Mércores, de 10 a 11 horas da noite, o afeizoado poderá deleitarse
con sons clásicos ou da música popular, da mán de tres cualificados
anfitrións: Joám Trillo, actualmente director da "Xove Orquestra
de Galicia", e os "milladoiros" Xosé F erreirós e Rodrígo Romani
dignifican coa sua erudición sendos programas musicais de difícil
equiparación no contexto global
das ondas galegas. No caso de Romaní, mesmo facendo co guión e a
montaxe musical, unha sorte de
pequena obra de arte radiofónica,
co engadido dunha suprendentemente variada selección discográfica. A fórmula, en si própria, non
é nova, xa que hai vários anos en
Catalunya, "R.N.E. -Rádio 4"
(que, por certo, alá non pechou),
reuniu a outros artistas autóctonos
de sona (Pi de la Serra, Toti Soler... ) para desenvolver cometidos
semellantes. O critério dun músico
profisional forzosamente daralle ao
programa un enfoque diferente ao
locutor convencional.
Nen que dicir ten que desde estas
paxinas animo a canto melómano
quede por incorporarse á audiéncia, non demore este hábito, xa que
o que escoita nestes programas non
é doado sintonizar por outros condutos. Pero aos reitores da "santa
casa" demandarlle con máis amplitude o cumprirnento da sua función
de "empresa pública" Xa sabemos
o difícil que resulta artellar unha
"Rádio 2 - clásica" galega, pero a
desproporción entre o tempo ocupado por "taboeiros de éxitos'',
"tops" de popularidade e demais
por unha banda, e a programación
de música, con maiúsculas, pola
outra, é esaxeradamente deficitária
na segunda opción.
Noutro contexto históRico, Lluís
Llach declaraba que os recitais de
cantautores contestatários ian dirixidos a "maiorias silenciadas, non
a minorías silenciosas". Referíase o
artista ampurdanés á transición política no Estado español, cando por
exemplo o señor Fraga Iribarne,
desde o Ministério correspondente,

X. PIÑÓN

Xosé Ferreirós e Rodrigo Romani integrantes do grupo Milladoiro, na foto, directores de sendos programas na Rádio Galega.
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tidade cultural representada oeste
caso pola destrucción da paisaxe ...

proibira vários recitais de Raimon
en Madrid (Febreiro de 1976).
Agora, a situación e os condicionantes afortunadamente son ben
diferentes, pero moitos afeizoados
vemos como se nos "cola" unha
programación radiofónica que, sen
selo, pasa por "musical"; e iso fainos pensar que se antes os contidos
literários das cancións eran silenciados "por decreto"; boxe en dia,
o arredado da difusión masiva veñen sendo tendéncias estéticas non
alienantes, que tamén a arte sonora
pode ser utilizada para tal fin. E
non esquezamos que a divulgación
cultural é un dos cometidos, que,
de seu, deben asumir os meios pú+
blicos de comunicación.

E no médio de todo, como suxeito
omnipresente das paixóns, das loitas e da traxédia, está a defensa da
terra, unha terra-nai pola que loitar e pola que morrer, unha terra
cuxa conservación representa non
só un xeito de vida, tamén unha
razón poara vivir. Non traballala e
perdela significa o fin da identidade e a morte. Por iso defendela é,
en último termo, defendar a lei, a
lei da terra, a lei máis forte de todas, a que está por riba de toda lei
imposta polos homes ... E esta defensa, esta protección da terra,
conducirá a Toro McKey, como
nas traxédias gregas, á destruc ción, á morte e á tolémia.

X.M. ESTÉVEZ
(1) ANT. nQ 499 - Páx. 19.

O prado, dirixida por Jim Sheridan e interpretada por Richard Harris, John Hurt e Sean Bean.

ignoradas á hora de elexir. Naturalmente, en todo este proceso, advírtese o protagonismo dos distribuídores e exibidores que veñen ser
non só responsábeis e factotum da
aceitación ou rexeitamento dos filmes, senón que como xa se discutiu de vello "os auténticos criadores da obra cinematográfica". Porque convén non esquencer que unha película non existe senón se
proxecta, sendo posibelmente o cine a única manifestación artística
onde os criadores-autores están
máis afastados das suas obras.

Unha
história
de nós
O prado

de Jim Sheridan
Hai certas películas que, sen ter
nada dentro fundamental, basan o
seu éxito nunha perfeita carreira de
marketing onde a publicidade e o
papanatismo acrítico do grande público converten mediocridades en
mercaderías de grande consumo.
Un envoltório fermoso e os millóns de dólares investidos no seu
lanzamento, logran o resto. Pódese
dicer que esta caste de fitas actuan
desde fóra do filme mesmo e funcionan hipnoticamente cara o espectador, quen remata por -nun
proceso amnésico digno de estudolembrar máis das frases publicitárias e os calificativos iunventados
por certa crítica mercenária que
pola película mesma.
Pola contra hai outras que, como
consecuéncia destas auséncias, son
ou imediatamente esquecidas ou
retiradas de cartel ou simplesmente

Paralelamente ás primeiras estas películas actuan desde dentro e son só
capaces de manterse nas retinas dos
espectadores cando os seus valores
afloran evidentamente, sen mediacións dependentes do mercado ou
das modas ou do negócio. .. A este
tipo de películas pertence O Prado.
A obra de Jim Sheridan vale o que
as suas imaxes, vale o que os seus
actores, vale o que o seu discruso,
vale, en definitiva, polo que hai no
seu interior, que desde logo non é
pouco. Sen embargo, para o público
non avisado, para o público que
ainda cunha cultura cinematográfica média non está previamente tocado polo hit-parade oficial, ou polos comentários dos santóns da crítica dos grandes médios de comunicación, O Prado será un filme que
pasará desapercibido. E isto apesar
de ser unha fita que, como xa se indicou, ten moito máis interese que

O

eses mediocres productos que se
eternizan nas carteleiras.
O traballo de Sheridan leva dentro,
de entrada, un auténtico recital interpretativo, como sempre lastrado
pola dobraxe, que poucas veces
como aquí é tan castrante e limitadora. Richard Harris está monumental, no que quizais sexa o mellor papel da sua carreira. Convincente, frenado nos seus habituais
tics histriónicos, o actor irlandés que é ademais un notábel poeta,
lnnembership of my days- compón
unha personaxe de enorme atractivo e de tal forza dramática que
poucos nos explicamos por que a
Académia de Hollywood preferiu
ao mediocre Jerome Irons como
gañador do Osear, frente a un traball o como o de Harris que se
acbega ao sublime. Xunto a el os
demais, sobretodo John Hurt Paxaro, amosan a auténtica dimensión interpretativa dos actores da
espléndida escola británica.
Non é costume de quen isto asina
contar o argumento das películas.
Porén, convén reflexionar sobre alguns dos elementos dramáticos
que a compoñen, pois que nesta
oportunidade, a dimensión do seu
discurso achégase perfeitamente á
nosa realidade como galegos. A
película desenvólvese na Irlanda,
país por tantos conceitos próximo
ás nosas coordenadas de identidade cultural e socio-histórica. Esta

circunstáncia fai que certamente
axiña nos recoñezamos nela; e isto
apesar de tanto esforzo por non só
urbanizar todo o que sentimos e
todo o que ollamos, senón tamén
por facemos cómplices dunhas histórias cinematográficas que intentan universalizar temáticas lonxanas e alleas, que respostan a unha
dinámica saida do centro do império, e que é reproducida tamén polos seus satélites.
Certo que estas son evidentes, pero
a sua necesidade, mesmo a sua realidade, non debe facelas hexemónicas. Por iso a fita de Sheridan vai
contracorrente e por iso tamén pasará desapercibida para moitos.
Porén, repito, moito atopamos os
galegos de nós nela. A paisaxe como cenário, a emigración como
saida da fame, o suicídio como decorado tráxico do mundo rural, o
asoballamento lingüístico agachado e secuestrado polo domínio secular do inglés, a loita pola independéncia nacional e o protagonismo armado do povo, o papel hipócrita e aliado do poder dunha Igrexa católica que veu como nengun
dos seus ministros morria de fame
cando os tempos da Fame Negra, o
fillo do emigrante que volta, non
para asumir a sua identidade, non
para atopar as suas orixes (afirmación que é unha coartada), senón
para traer o progreso, sinónimo
aqui de capitalismo e polo tanto de
mutilación e fagocitación da iden-

Estes elementos fan que O Prado
sexa unha película que, apesar de
ter sido feíta no contexto irlandés,
pódese perfeitamente asimilar ao
noso, o que fai que a sua comprensión sexa aqui máis doada. Porén,
con ser certo este límite, trabúcanse quen pensen que o seu argumento e a problemática que plantea é
reducida, facéndoa incomprensíbel
para outras mentalidades. Por
exemplo, penso nos USA. Como
non entender isto nun país en cuxa
cultura cinematográfica existe películas como Rio Selvaxe de Elia
Kazan ou As uvas da ira de John
Ford. Nelas os protagonistas loitaban pola sua terra con tanta forza
como Toro Mckey. Ou é que o
Tom Joad (Henry Fonda) ou o Cassey (John Carradine) da novela de
Steinbeck non combatían polas
suas terras? Ou é que a Elle Garth
(Jo Van Fleet) non morrerá cando
as suas terras sexan asulagadas polo rio na película de Kazan? E isto
por non citar os milleiros de exemp los que desta loita singular ten
amosado un xénero tan xenuinamente americano como o western
(expólio do fudio aparte).
Non, O Prado non ten un discurso
parcelado e reducido nun contexto
concreto, senón que fala dunha pelexa. a da defensa da terra. que escomenzou no mesmo alborear da
História, no intre mesmo que nace
a propriedade, a familia e o Estado. E isto representa o discorrer
dun drama que desde o neolítico
ten máis de dez mil anos.
Por iso cando falernos da história
do cine galega haberá que falar
dun antes e despois de O Prado. +
CELSO X. LOPEZ PAZOS
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Eduardo Ramil Rego, Director de Arqueoloxia Experimental do Museu de Vilalba
'Un Museo debe ser independiente do poder político'
• PABLO NASEIRO

de Vilalba?

O Museu de Pre-história
e Arqueoloxia de Vilalba,
criado en 1990, abrirá as
suas portas de xeito
permanente a finais <leste
mes ou princípios de
Xaneiro, ainda que conta
xa no seu haber con
algunhas actividades que
evidéncian o interese dos
seus responsábeis en
destacar a faceta didáctica
deste tipo de institucións.
Eduardo Ramil Rego,
Director da Sección de
Arqueoloxia
Experimental, comenta os
proxectos máis imediatos
deste Museu que dirixe
Xosé Ramil Soneira.

Na actualidade ternos as seccións de
Arqueoloxia experimental, epi-paleolítico, paleo-bioloxia e didáctica, e
está en proxecto por en marcha a
sección de arqueoloxia clásica."

"Un Mu eu non debe ser un mero
annacén de obxetos, senón que ten
que xerar información, servir como fome de coñecimentos á sociedade coa que ten un compromiso,
xa que é esta sociedade a que proporciona os meios usados polos
museus."

Pero unha información estrictamente cientifica non é máis dificil que chegue a certos sectores?
Ternos que adecuar a didáctica a
tres grupos distintos: Hai un público que só vai mirar as exposicións,
admirar os obxectos como tais. Logo están os grupos (coléxios terceira idade, etc). que requiren unha
aprendizaxe, non só sobre o obxecto que están a ver, senón da cultura, forma de vida, etc., daqueles
que o fabricaron. Por último ternos
aos especialista , que deben ter
aceso ás investigacións arquivos,
etc. Xa que logo a información nece ita dunha adaptación que a faga
comprensfbel ás persoas que a receben. Ne te entido unha das experiéncia que queremo pór en
marcha é a de oferecer folla explicativa adecuada ao di tinto nfvei de coñecimento tal e como
fan algun mu eu nórdico . Á entrada entregarlamo unha carpeta
baleira que cada un iria enchendo
nas distintas seccións con aquetas
follas que con idera e mái intereante ou adecuada ao eu nfvel.

Que actividades levan realizado
nesta primeira etapa, antes da

Non panorama de escaso investimento en actividades culturais
por parte das administracións,
non atopa dificuldades económicas un Museu deste tipo?
Un museu debe ser independente
do poder político e ter unha financiación áxil, sen depender para as
suas actividades de subvencións
temporais. No noso caso as dificuldades non son moitas xa que a investigación dá beneficios (traballos
realizados para outros museus, investigadores, etc.), que se invisten
noutras actividades.
Gravuras no Interior da Roza das Módias

abertura do Museo?
Ao comezar o traballo, démonos
conta de que nunha vila pequena
como Vil alba, ao. nón haber oferta
cultural, a xente non sabe planificar
o seu tempo libre con referéncia ás
actividades culturais. Por este motivo, nen sequer se len os carteis ou
as notas que saen na prensa. Entón
a nosa prioridade é criar esa oferta e
acostumar ao público a que conte
con ela. Ainda así, a exposición "Os
primeiros chairegos" que permaneceu aberta durante doce dias o pasado mes de Outubro, recebeu uns
trescentos visitantes, o cal é un éxito se ternos en canta o que antes co-

Tamén realizamos un curso sobre
tecnoloxia paleolítica, no que se
estuda a cerámica desde o ponto de
vista dos seus criadores, quer dicer,
facéndoa cos mesmos materiais e
meios que usaban eles, para despois destruila e reconstruila de novo tal e como faria un arqueólogo.

mana daremos comezo ao ciclo de
Venres Culturais, no que se impartirán diversas conferéncias divulgativas. Ternos previsto tamén organizar unha visita aos museus de
Lugo e Castro de Viladonga, e estamos a rematar un proxecto de investigación denominado "O Paleolítico superior ao N arte da Terra
Cha-Guia didáctica". Para finais
de Xaneiro ternos previsto convidar aos responsábeis de arqueoloxia doutros museus galegas para
intercambiar experiéncias, teorías
actuais, etc., nun curso sobre Museus de Arqueoloxia.

Por outra banda, dentro dunha se-

Con que seccións conta o Museo

mentabamos. En Xullo levamos a
cabo un Seminário sobre o Paleolítico Superior na Galiza, enfocado
cara estudosos da rnatéria e recentemente organizamos unha visita á
exposición sobre a Torre de Hércules e roáis ao Castelo de San Antón.

A institución da que depende un
Museu debe pagar ao persoal e o
mantimento do edificio, pero as actividades específicas débense financiar mediante outras actividades,
como pode ser a investigacións. Por
poñer un exemplo, arredor dun 40%
do presuposto dedicado a actividades polo Museu de Mérida conséguese mediante a venda de catálogos, reproducións, etc.
Isto evita que o poder político indique a política cultural a realizar,
que debe ser en todo momento tarefa dos expertos.

Cal é a sua opinión da exposición
"Galicia no tempo"?
Galicia no Tempo é criticada a nível profisional dado que a idea que
guiaba aos organizadores era a de
monstrar, só que buscaba a faceta
testemuñal sen entrar na faceta didáctica. Que quedou na sociedade
despois de "Galicia no tempo"?:
Un bon catálogo, pero ninguén
aprendeu nada sobre as culturas representadas. Os organizadores non
tiñan outra pretensión. En moitos
sítios móntase unha exposición só
porque o delegado de tumo se quer
dar a coñecer.

Arquéodromo
''Ternos tamén a idea de pór en prática un "arqueódromo", unha espécie de parque que reproducise por
exemplo un castro celta. Xa existe
algun na Alemaña. A xente vai ali,
vístese como os seus antepasados e
leva a sua mesma vida. Poderla ser
tamén unha fonte de ingresos." •

Esquema da Roza das Módlas vista desde enrrlba.
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ASCOUSAS
Georges Perec
Trad. Gonzalo Navaza

Sagan
Trad.RaquelVillanueva

É a narración da contc1
dicción entre a realidack
e o d esexo, a partir d<'
enfrontamento dunha p:1
re!J a (Jeróme e Sylvie) e .1
pluralidade dos obxecto'
nun mundo no que a fe li
cidade se cifra n a posl'
sión, na riqueza, no con
sumo.

Último libro da autora, n< >
que narra unha historia dl'
individualismo, de post~
sión, de conflicto entre <>
amor e o interese, o diñei
ro; a historia dunha parl'
lla na que ela manda, por
que ten cartas e el obeck
ce porque non os ten. At:1
que ...

Fran~oise

A constante preocupaci<-H1
do au tor pala precaria ~i
tuación actual da lingu.1
de Galicia, queda reflex:1
da no presente libro, l''nito por un dos autorL·'
galegas máis intimame111 v
comprometidos co no.'-' •
idioma.

IAGOE
O PEXEGO XIGANTE
RoaldDahl
Trad. Alberto Avendaño

lago vivía coas súas tía~.
dúas mulleres vellas e feas que lle facían a vicl:1
imposible . Un día aparecéuselle un velliño que lle
deu unha bolsa que habí:i
cambia-Ja súa vida . Alí
e mpeza a aventura má i'
grande e máis fermos;1
que se poida ter soñado.

O GALEGO E AS LEIS
Aproximación
sociolingüística
M! Pilar García Negro

un libro necesario.

A Trela
~
FRANl;:OISf SAGAN

r6··

Dentro de un, ademáis dv
un, están os outros. Sem
pre. Estaban aí ou aparl'
ceron de repente; nun mo
mento calquer desaparecl'
rán; e un nunca saber:·,
nada dele , son os outro~ .
Os o utros son moitos, q ui
z:.'tis incontabeis, e mulli
plícanse e maniféstan:-.v
conforme a vida os cham:1 .
1 este libro fálase d'tlgúns.

A ILUSIÓN
DA ESPERANZA
de Cabanillas a Baixeras
X.L. Franco Grande

RECUPERAR A VOZ
Xesús Rábade Paredes

Unha das últimas entrevi .~
tas de Carvalho Calero.
onde o mestre e creador
responde a cuestións refl'
ridas á súa obra e á sú ;1
actividade.

As análises que a autora
realiza do corpus xurídicc >
na materia, a filosofía lingüística e os criterios de
sociolingüística que o:-.
sustentan, lévannos a afirmar que estamos perante

ALGÚNS OUTROS
Manuel
Lourenzo González

A TR.ELA

VOZ E Sll.ENCIO
entrevista
con Carvalho Calero
Francisco Salinas

•
CU1Il10

R!CUPERAR !<VOZ

Este libro pretende ser unha contribución á no ·a memoria histórica . Por el pa~an , de Cabanillas a BaLxeras, homes e mullere · co:-.
que o autor se encontrou
no seu camiño, xa máb
ben longo, do galegwsmo.
E todos eles contribuiron.
ó seu xeito, a crea-la ilu sión da esperanza.

OTREVO
DE CATRO FOLIAS
Xosé L. Laredo Verdejo

OPEIXOTO
Manuel
Riveiro Loureiro

A incomprensión entrL·
país e filias, o soñar esperto , o amor platónico por
certo profesor/a, a fuxicb
do fogar, a autosuficienci:1.
o sentirse distinto dos ck·
máis, os inevitabeis des;1
fagos sentimentais e a fa n
tasía estema da illa deser
ta, transforman en ficción
literaria a vicia cotiá de
dous rapaces: Ela e El.

O Peixoto é un canto :í
tenrura. A epopeia do entendemento harmónico
entre un vello pesco, pou són e primitivo, e un pica riño cidadán, estudiado L'
1:spilido. Un verdadeiro
:1chádego de humor fre~ 
co e natural. Un relato orixinal, interesante e ama ble , ilustrativo e entrañable.

BARATO, BARATO

AMOR EN ANSTERDAM

Manuel Forcadela

Nicolás Freeling
Trad.: X. M. Dasilva e
M. Fernández

l · n misterioso Mercede ... .
un revólver cargado, dú;1...
irmás xemeas e un vendl'
' I< ir negro serán os ele
111entos que entreterán ;1
intriga nestas novas aven
1uras de Toni Barreiro , <>
l 1l'roe que xa coñecéramo ...

.-n

Sangue sobre a nen'.

\ cobiza, o amor e a mor1v dan lugar a unha visión
inédita dun Vigo preguizo
' ' > ele finais de verán.

Ramalleira (Cruce de Bértola) Telf. (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)

\ 'an der Valk , policía dv
métodos pouco ortodoxo".
pero eficaces, trata de de..,
n 1brir ó autor do crime d:1
rúa Joseph Israelskade . . ·<>
nirso das pesquisas revela
rase a fondura sicolóxic1
das personalidades dv
.\Iartin, Sophia e , en espe
cial, Elsa de Charmoy, mu ller sen sosego e sinistra, :1
través dun triángulo amoroso orixinal.
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Como
traballador e
militante
das primeiras
sociedades
obreiras da sua
cidade natal,
Xosé Pasin
dedico u
a meirande parte
da sua vida á
loita contra
unha realidade
marcada polo
cac1qu1smo,
a incultura e
a sufocante
pre éncia
do e curantismo
relixioso.
O que segue é
un resume
das Memórias
que deixou
escritas«>
'
centradas no
desenvolvimento
do obreirismo
santiagués<n,
serven para dar
luz obre un
m mento p uco
difundid
d movim nto
br ir
na Galiza, no
prim iro tércio
do éculo XX.
ARTURO / AROUIVO

Lembranzas dun rebelde
Anacos das memórias inéditas de Xosé Pasin, sindicalista
DIONÍSIO

Santiago, como o resto das cidades galegas, adoecia dunha verdadeira industrialización. A actividade predominante respostaba a
formas tradicionais: indústrias domésticas, obradoiros artesanais ou
cativos talleres manufactureiros,
fomecedores, polo xeral, do mercado local. Estas pequenas indústrias tiñan normalmente un carác-

ter familiar, empregando escaso
número de obreiros.
Este conxunto de traballadores estaba integrado sustancialmente por
núcleos artesanais de mentalidade
preindustrial, e asalariados que
mesturaban o seu traballo na vila
coas tarefas do agro. O proletaria- •
do industrial era, pois, un sector

PEREmA

minoritário neste panorama.
Obreiros e artesáns arrostraban
unhas duras condicións de traballo
e vida. Nos talleres, rexidos por
normas corporativistas, os dependentes (oficiais e aprendices), atopábanse sometidos á brutal explotación do mestre artesán. Pasin descrebe estes obradoiros como "ver-

dadeiros antros de martírio e explotación", onde "había que entrar ao
traballo ao alborear, en xornada até
a noite; comer dereito ao pé do
banco de traballo, e os aprendices
tiñan que ir tamén o domingo a facer a limpeza do taller. Os pais vian
aos seus queridos fillos, con dia, só
os dias festivos. Unha verdadeira
escravitude ... Habia patróns que

pegaban aos obreiros e, nen hai que
dicer, os paus que estes recebian
pagábanos os aprendices. A explotación era brutal e inhumana".Máis adiante sinala que, cando comezou a traballar no 1892, a xornada tiña 14 horas, rebaixadas (froito
da presión societária) a 10 no 1902,
acadándose as 8 horas no 1907.
Asimesmo, sabemos que no derra-
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19t 7: folga xeral
A figura de Pasin xamais acadara
tanta sona como durante a preparación na Galiza da folga xeral de
Agosto de 1917. "Reunidas todas as
Federacións de Oaliza en Santiago ... pola gran vixiáncia que facia a
Policia e a Garda Civil, reunímonos
ás tres da mañán na Fonda Lucense
(que era de Morandeira, bon elemento republicano) ... Neste reunión
acordouse nomear a dous delegados
que eran os únicos que habian estar
en contacto co Comité Central...
Ademais o delegado de Ferrol, levou o encargo da confección das
bombas de man, que se farian no
Arsenal clandestinamente e o delegado de Coruña de poñelas en condicións para a sua distribución e
emprego... Así nomeáronse delegados en todas as capitais de província
e povoacións onde babia Exército,
Garda Civil e Policía, para que estes ... pedisen á Organización Obreira de cada localidade, compañeiros
e simpatizantes para multiplicar o
labor de coacción con todos os máis
que se puidese da forza armada e
du~~ maneira especial os sarxentos... .

, Tentaron influir
nos militares
de baixa
graduación
que tamén
sofrian nos seus
fogares
a carestia
das subsisténcias.
Xosé
Villaverde
(sentado),
dlrlxente da

CNTgalega,
con outros
compañeiros
do sindicato.

rros obreiros. Ao terceiro día... os
compañeiros dixéronme que a folga
decaía e iso non podía ser polo bon
nome e o prestíxio que tiña a Federación de Santiago. Por dar alento e
entusiasmo aos folguistas, citei ao
Comité e reunímonos ... acordando
repartimos en comisións polas estradas até Padrón, Sigüeiro, Ul1a,
Portomouro, Urdilde, etc ... procurando que ninguén viñera á cidade ...
Así se levantou o espíritu dos folguistas, e a folga tomou novos polos e moito máis porque a algun
paisano que trouxo mercancías ou
gado á vila, queimáronlle os palleiros... Isto fixo -perder a cabeza ás
autoridades que arreciaron na miña
persecución, vendo polas noites o
lume da palla que alumeaba o ceo".
Compre imaxinar a difícil tarefa de
reter aos paisanos nas suas casas,

Tentábase influenciar nos militares
de baixa graduación, xa que a carestía das subsisténcias atinxia tamén
aos seus fogares e o descontento era
manífesto. Os traballadores asalariados, pequenos comerciantes, e
mesmo sectores da burguesía, eran
os máis afectados pola falla de suministros, atribuida aos acaparadores, e polo tanto non é sorprendente
a converxéncia destas capas da povoación no movemento, ainda que o
seu eixo central foron as organizacións obreiras e republicanas.
Os preparativos da folga continuaron con todo detalle, pero o movemento fracasou, como é sabido, por
adiantarse a folga dos ferroviários
afiliados á UGT, o que significou a
suspensión das garantías constitucionais e a mobilización do exército, tornándose o plan revolucionário
previsto en simple folga de solidariedade con aqueles. Pasin, responsabilizou aos socialistas do fracaso,
e despois de burlar á policía que o
vixiaba, e mesmo chegou a detelo
na Coruña, conseguiu contactar cos
líderes da Federación Local Obrera
(daquela xa integrada na CNT),
Juan No e Ricardo Cotelo, acordando convocar axiña a folga xeral. Retornado a Compostela: "reunímonos
o Comité e delegados ás 12 da noite
no bosco da Condesa, con que tristura lembro aquela reunión! Cando
todo era optimismo e confianza no
trunfo, tiñamos que estudar como
haberiamos de sair daquela segunda
derrota .. . O que era unha Revolución dexenerou nunha fo lganza,
deixar de traballar e nada roáis,... e
isto si que era máis triste, como se
fósemos á Revolución porque asi o
consideroiu o Governo para ter
direito a unha dura represión... Enterráronse as bombas e deuse orde
que nengun compañeiro levara armas, nen as ti.vese no seu domicilio;
que non houbese a máis mínima resisténcia á forza armada e que a folga fose total, somentes popr soster o
bon nome que disfrutaba a Federación de Santiago. Asi se fixo; houbo
máis de 200 compañeiros presos,
pero nen unha pinga de sangue... rematamos a reunión ... pero ao retirarnos disparamos as pistolas Star
(belgas) que tiñamos, como acto
simbólico e de desesperación, pola
traición inícua de que fumos vítimas".
A fo lga seria total durante várias

xomadas; mais para que tivese a resoáncia desexada, foi preciso tentar
que os labregos non concorresen ao
mercado, única maneira, na altura,
de que un paro fose notório nunha
vila ou cidade galega. Tal práctica,
moi comun en todos os grandes
conflitos cidadáns na Galiza contemporánea, non era doado para os
militantes obreiros. Pasin tivo que
se agachar nada máis comezar a folga, e desde o seu refúxio manteuse
en contacto co comité de folga a
meio do Presidente da "Sociedade
de Canteiros", Constante García,
que fixo de enlace até a sua detención, o segundo dia de paro. Substituiuno Ramón Cobas, actuando como secretário Xosé Villaverde, que
daquela tiña tan só 19 anos:
"Ao segundo dia da fo lga había
máis de 100 detidos, sucedéndose
tiroteos pola forza pública nos bai-

sen asistí.reo ao mercado, única fonte de ingresos que tiñan: longas tiradas de Osebe a Herbón; de ali a Padrón; máis tarde a Escravitude indo
dará estrada de Noia ... Xuntando
aos correlixionários, danzo azos e
novas dobre a marcha da folga, despistando á Garda Civil, que os perseguia por todas partes, durmindo
ao resio ou nas palleiras, movéndose polas noites, ben seguindo o tendido dun camiño de ferro vixiado
polos gardas, ben por escuras corredoiras, dando arrodeos para evitar
as aldeas, onde os caos alarmab.an a
paisáns armados de escopetas que,
temerosos dos incendiários, non dubidaban en disparar.. . Contodo,
manteuse o paro até que o Comité
Central deu por rematado o movemento. Pasin, ao fin detido, pasou
moito tempo na cadea, acusado de
seren o principal responsábel na
Galiza.
•
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deiro decénio do s. XIX, a xomada
laboral comezaba no verán ás 5 horas e ás 7 se era no inverno, rematando na boca da noite.
Ás longas xoinadas, engadíanse as
ruins condicións de traballo e os salários de fame. Carecíase dun mínimo de seguridade no traballo e mesmo de indemnizacións nos accidentes e doenzas. A vida nos bairros
obreiros era miserenta: vivíase en
choupanas nos arrabaldos, sen instrucción, e aturando os· mozos 3
anos ao servício do rei en Marrocos,
Cuba ou Filipinas. Tal é o panorama
que Pasin descrebe nos seus escritos. Non debe, pois, causar extrañeza que sexa este sector de obreirosartesáns empr~gado en pequenos
obradoiros, o que estea maioritariamente presente no agromar do movemento obreiro compostelán.

A primeira
organización proletária
Deixemos que sexa Pasin quen a
descreba. "No ano 1894 ainda non
babia Sociedade de Ebanistas... Só
existia a de Carpinteiros e Canteiros e
ainda nestas non ingresaran todos os
obreiros deses oficios. Fundouse unha
Sociedade de Ofícios Vários na que
estaban asociados
compañeiros e simpatizantes da loita
social, en cuxo organismo, ao ter un número determinado
dun grémio, constituíase a Sociedade
do oficio. Do obradoiro de Landeira,
que eran máis de
cincuenta obreiros,
somentes estaba asociad o Xosé Lareo
Moas e eu, que me
asociei tan pronto
empecei a traballar
ao banco ... O local
social era un portal
da ruado Franco, e
o mobiliário unha
mesa e un banco de
tipo de cociña."
"A Igrexa Católica
era o pior enemigo
que tiña a organización obreira ... Baixo
a inspiración de frades e xesuitas organizáronse os Círculos Católicos de
Obreiros, que en
Santiago chamabamos a berza"<Z>. Estes círculos estaban
protexidos pola xente de diñeiro, o clero
e os patróns que,
dun xeito paternalista, procuraban que o
traballador esquencera a loita de
clases, facendo inoperantes os seus
instrumentos de defensa.
Conta Pasin que por unha modesta
cuota "tiña grandes salóns e Teatro,
orfeón, rondalla, conferéncias e ou.tras cousas que poideran facer esquecer a fame e miséria que sofrían
eles e os seus fillos nas casas-covachas nas que vivían ... Eses obreiros
pensaban que serian uns desagradecidos se non abenzoaban esas regal ias que espontaneamente lles
daban os señoritos. A vaidade embrutecíaos. O Círculo Católico era
un enemigo poderoso (superior
mesmo á Patronal), contra as Sociedades Obreras de Resisténcia,
daquela nacentes ... Contando só co
noso esforzo e cheos de privacións,
tiñamos que facer imensos sacrificios ... A tensión do espíritu de loita, ainda que variaba en táctica e
procedimentos, estaba inspirada

Cando comezou
a traballar no
1892, a xomada
tiña 14 horas,
rebaixadas a 1O
no 1902,
acadándose as 8
horas no 1907.

por republicanos, socialistas e anarquistas. Pero no seo da organización xamais se debatian cuestións
políticas. As loitas eran puramente
económicas. Agora si que, aparte
das Sociedades de Resisténcia, babia o Centro Republicano, Centro
de Estudos Sociais (que eran anarquistas) e Agrupación Socialista,
que cooperaban por xunto para mitins anticaciquís, contra abusos das
Autoridades, protestas por solidaridade ... tan frecuentes eran os atropellos de que eran vítimas a clase
traballadora naquela época.
"Estes elementos organizaron en
Santiago a loita contra o Círuclo
Católico .. . Nós, tan amantes do
princípio de Liberdade, da Arte e
Cultura en xeral, apenábanos non
deixar cantar ao Orfeón e rondalla
da berza, cando queria dar as suas
audicións no Quiosque da Alameda. Ao intentar cantar ou tocar,
caían centos de repolos e pés de
verdura no quiosque; berros a asubios que os obrigaban a retirarse
( ... )Para vencelos, consecuentes co
noso espírito cultural, orgaizamos
un Orfeón e rondalla nos baixos da
Casa Brandón, na rua Ruedas, de
gratísima memória (... )Así, con abnegación e sacrificios sen conto,
devagariño ... fumos afogando ao
Círculo Católico de Obreiros"

A constitución da
Federación de Obreiros
e Campesiños
A partir de 1902 Xosé Pasín pasou
cinco anos como encarregado dun
obradoiro de ebanisteria na cidade
de Pontevedra. Cando voltou a
Compostela, as sociedades obreiras
reorganizáranse, mais a situación
interna e o talante ocietário dos
seus afiliados deixaban moito que
desexar: ''Teño ofrido moito, cando v ia o trato que se daban nas
asambleas de grémio entre compañeiros. A frase de abrida, soez e inxuriosa; falaban con acritude e estridéncia, facendo frases de relumbrón, sen un átomo de bondade e
respeito ao compañeiro, provocando incomodos, polo que non había
coesión, harmonia e fraternidade ...
O compañeirismo falseado, levan-

'A igrexa católica
era o p1or
enemigo. que
. ,, tiña
a orgaruzac1on
obreira. Baixo
a inspiracion de
frades. e xesuitas
organ1zaronse
os Círculos
Católicos
de Obreiros'.
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A forxa dun loitador
Xosé Pasin naceu no ano 1878, no
seo dunha familia proletária. De
carácter desperto, desde pequeno
sofreu os dubidosos beneficios
dunha educación escolar basada
nos acostumados princípios da letra con sangue entra, e o prexuício
relixioso. As Memórias, descreben
a picaresca dos seus días de acólito, as tensas relacións co clero, e o
seu paso polo Seminário. Como
outros, (venm.e a imaxe dos primeiros anos do tamén santiagués, e
futuro líder da CNT galaica, Xosé
Villaverde, de significativas coincidéncias e conclusións ), os resultados de tal aprendizaxe foron contrários ao que os seus ensinantes
poideron desexar: a forxa dun rebelde comeza precisamente aquí
(quen sabe se na abraiante folga de
acólitos, dirixida por el), e o sentimento anticlerical acompañouno
até a tumba.
Frustrada a sua carreira relixiosa,
entra a traballar aos 14 anos como
aprendiz de ebanista no obradoiro
do mestre Jesus Landeira, onde
permaneceu 27 anos. Moi cedo,
aquel rapaz curioso e traballador,
relacionouse coa nacente organización proletária da cidade:
no 1890, ainda sen constáncia oficial, saen á luz
os xérmolos das primeiras sociedades de resisténcia constituidas como
tales: as de Canteiros e
Carpinteiros. Daquela faise amigo de Xosé Lareo,
ebanista do seu mesmo
obradoiro e un dos promotores da Sociedade de
Carpinteiros, e lé avidamente a prensa que circula entre os obbreiros asociados: El Socialista, Tierra y Libertad e, desde
logo, aquel semanário coruñés nomeado El Corsário, que tanta sona tivo no

movemento libertário peninsular.
Coñece tamén as obras dos máis
importantes teóricos ácratas do
momento: Kropotkin, Bakunin,
Malato, Reclús, etc ... mais xa desde agora, Pasin será. un afervoado
admirador do apóstolo do republicanismo, Pi i Margall.
Desenganado do papel retrógrado
xogado polo clero, sustitue axiña as
crenzas relixiosas por un ideal de
redención social. Meio século despois escreberá: "A meirande Santidade que debe presidir todas as nosas acciói:ls, é a de loitar por conseguir a Verdade, qµe nos guíe a
constituir un Estado social sen explotadores e explotados, no que reine a Fraternidade Humana... A esta
fin consagrarei os meus esforzos".
Desde este intre, traballará a cotio
na organización das sociedades
obreiras, redactando reglamentos,
resolvendo conflitos, e loitando por
achegar a propaganda societária ás
parróquias rurais. Ao tempo, participa na constitución do "Centro Republicano", fundado no 1896, pouco despois da visita de Pi i. Margall
a Compostela, e no que atopamos á

En Xullo do 36
a desgrácia
abateuse sobre
os seus: os dous
fillos maiores
fo ron asasinados
polos fascistas.
sombra de Alfred<? Vilas, significados personaxes ácratas e socialistas
da cidade. Todo este labor tivo duas
consecuéncias: nas eleicións municipais de 1910, converteuse no primeiro traballador manual que acadou en Santiago o posto de concelleiro. Un pouco máis tarde logra
organizar a Federación de Obreros
y Campesinos de Santiago y su comarca. Daquela, nunha abraiante
actividade, era presidente da Federación e dalgun sindicato, membros
das directivas do Centro Republicano, Uni6n Protectora de Artesanos,

orfeóns e outras entidades culturais,
e mesmo se permitia dirixir os xornais La Lucha Social e La Defensa,
voceiros da Federación e o Centro
respectivamente... e despois de oito
horas de traballo!!
Como era de esperar, enfrontamentos coas autoridades e persecucións non lle faltaron a Pasin: multas, detencións e mesmo un Consello Sumarísimo polo militar, pois
foi declarado promotor da folga
xeral de 1917 na Galiza, foron os
indesexábeis compañeiros de viaxe
no seu primeiro cuarto de século.
O seu labor no Concello, basado
no contacto directo cos cidadáns e
na conceición da actividade municipal como ferramenta para mellorar as condicións de vida, resultou
tan eficaz, que foi reelexido constantemente entre 1910 e 1934, co
intervalo da Dictadura de Primo de
Rivera, no que dimitiu por non colaborar cun réxime que rexeitaba.
Por eses dias, e traballando xa de
contábel, Pasin centrou a sua práctica política na xuntanza de todas
as fanu1ias republicanas no que en

Mercé ao fecundo labor
de Pasin, desembocouse
na confluéncia de todas
as sociedades compostelanas nunha Federación,
alá polo 1910. Este proceso atopou alguns opositores entre os militantes
socialistas e anarco-sindicalistas, receosos polo
fortalecemento dunha organización á marxe das
suas respectivas opcións
ideolóxicas. A polémica
desatouse coa federación dos labregos dos

Co Golpe de Xullo de 1936, a desgrácia abateuse sobre os seus: os
dous fillos maiores, Marcelino e
Modesto, foron asasiñados polos
fascistas nos primeiros dias do alzamento militar, e tanto Xosé Pasin como o resto da familia sofriron unha chea de represálias e priv acións. Nese tempo de angústia
os seus ideais non mudaron un
chisco, encarando todas as situacións cunha entereza que descobre
a integridade da sua persoa. Até a
sua morte, acontecida no 1960, a
figura de Pasin foi un símbolo de
resisténcia ao franquismo en Compostela e, de resultas, tivo que librar, xa morto, a sua derradeira pelexa contra unhas autoridades que
tentaron inutilmente impedir que o
seu enterro fose civil, para repousar na mesma terra que os seus fillos asasiñados.
•

Desenganado do
papel retrógado
do clero, sustitue
axiña as crenzas
relixiosas por
un ideal de
redención social.
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do ás Sociedades rifas de
taller ou obra e rivalidade
de oficio; así se formaba
un grupo contra outro,
impondo correctivos ao
vencido, que algunhas veces dexeneraban en folgas
para expulsar dun obramovimento agrarista en
doiro uns compañeiros a Sobre estas lií\as, o
enterro das vítimas da
Nebra.
outros; impuñan duros
represión contra o
Abaixo, Manuel
correctivos en metálico,
outros depresivos á sua
dignidade, e até desterros sen lles
arredores: "O meu proxecto non
dar credencial para que nen sequer
encaixaba na bravuconería de
poidesen traballar noutras povoaanarquistas e socialistas -máis ben
cións. Dominados por este pérfido
dos primeiros que dos segundos
que se contaban cos dedos(3)_ e enespíritu de castigos, impuñan tamén correctivos aos patróns, con
tón arreciou a campaña para facelo
indemnizacións, boicots e
outras vexacións promo- ·
vedoras de conflitos, que
obrigaban a estreitar a
unión entre a patronal,
surxindo as folgas chamadas de dignidade, que
eran as máis difíceis de
solucionar... ".

<liante se chamaria Organización
Republicana Gallega (ORGA), siglas baixo as cales retornou ao
concello no 14 de Abril de 1931.
Desde ali, mantivo a sua liña de
conducta honrada e tolerante, conservando o seu prestíxio diante dos
traballadores, mália que estivera
definitivamente afastado das socie. dades obreiras, afiliadas maioritariamente á CNT despois de 1919.

• ••••••••••••••••

Fandií\o, dirixente
cenetista da Federación
Pesqueira, no 1978

pouco antes de morrer.
Fandifío foi un dos
dirixentes que se

fracasar, fundándose a falta de sólidos argumentos en que os agricultores eran burgueses e proprietários".
Convocada unha Asamblea cos delegados dos grémios, con asisténcia
multitudinária, "deuse leitura ao
Reglamento e despois artigo por artigo, en cuxa discusión interviron
os dómines do anarquismo, que foron derrotados totalmente ... ao extremo que ali mesmo se designaron
os delegados dos grémios que faltaban por non ter adoptado acordos,
polo que se constituiu aquela Federación de feliz memória ... "

Os sucesos de Nebra
Os primeiros tempos da recén nada
Federación seica foron ben productivos canto á conquista de mellaras
sociais, o desenrolo da práctica societária, nas tarefas de solidariedade entre proletários, e mesmo entre
estes e os labregos devanditos. Ben
cedo ía ter ocasión de amosar a sua
capacidade, na solidariedade coas
vítimas do tráxico episódio de Nebra, alá polo outono de 1916(4). Velaqui o relato de Pasin:

formaron ao cerón de
Pasin logo das folgas
de prlmelros de século.

Mercé ao fecundo
labor de Pasin,
desembocouse
na confluéncia
de todas
as sociedades
compostelanas
nunha
Federación
no 1910.

ere en moitos povos de Galiza, nos
que intervén, e orgaizarnos como
final o de Santiago, no teatro Principal, ao que concorreron 300 delegados de toda Galiza, repre entando ás distintas Federacións,
Centros Republicanos e entidades
progresivas, cos seus emblemas.
"Foi un acto grandioso no que participaron máis de trinta oradores,
entre eles os mellores tribunos da
época. orgaizouse unha grandiosa
manifestación con bandeiras e pancartas, que levou as conclusións ao
alcalde para que as transmitise ao
Governo. Como resultado desta
campaña e das interpelacións no
Congreso, conseguimos que os
procesados que se salvaran naquela traxédia ... , foran todos postos en
liberdade, e o capitán Millo, que
mandaba as forzas asesiñas, fose
deposto do seu cargo"
•
(*) O texto orixinal das Memórias de Xosé
Pasin está escrito en castelJano.

(1) O meu agradecemento, a triste destempo,
a Chichi Campos e Luis Pasin Liñares, por
facilitanne as Memórias manuscritas de Xosé Pasin, ás que pertencen os textos reproducidos.
(2)Segundo o Rexisto de Asociacións, o
"Círculo Católico de Obreros", constituiuse
no 1896.

"Viñeron várias vítimas para o
Hospital de Santiago, e aqui faleceron un home e unha muller. A
Federación acordou o paro xeral
nos dias en que foron inhumadas
as vítimas, pechando o comércio e
acudindo ao sepélio o povo en masa... A nosa Federación organizou
mítines de protesta por esta masa-

(3) Sobre o fracaso da implantación socialista en Santiago, ver a tesina de Alvaro Blanco
Gorgoso, O movimento obreiro en Santiago
entre 1914-1919. Faculdade de Xeografia e
História, 1978.
(4) En Nebra, parróquia do concello de Porto
do Son, morreron 6 labregos e resultaron feridos outros coarenta, ao disparar a Garda
Civil contra dos viciños opostos ao reparto
das cargas municipais.
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-0- O GALEGO NO ENSINO
PÚBLICO NON
UNIVERSITARIO
Xosé Rubal Rodríguez;
Modesto Rodríguez Neira.

-0- ARQUEOLOGÍA JURÍDICOCONSUETUDINARIAECONÓMICA DE LA REGIÓN
GALLEGA
Edición Facsímil.
Alfredo García Ramos.

-0- A IGREXA E A LÍNGUA
GALEGA
Xesús Ferro Ruibal.

-0- NOS LINDEIROS DA
GALEGUIDADE 1
(Traballos de Campo)
Coord.: X. A. Fernández de Rota

-0- GALICIA SEN LIBROS.
INFORME SOBRE O LIBRO
GALEGO
Xulián Maure Rivas.

-0- NACEMENTO, CASAMENTO E
MORTE EN GALICIA
Respostas á enquisa do Ateneo
de Madrid (1901-1902)

-0- O GALEGO NA
UNIVERSIDADE
Modesto Rodríguez Neira;
Mª Sol López Martínez.
-0- O IDIOMA DA IGREXA EN
GALICIA
Daniel López Muñoz.

-0- INVENTARIO DAS FONTES
DOCUMENTAIS DA GALICIA
MEDIEVAL
Xosé R. Barreiro Fernández;
Hermelindo Portela Silva;
Mª Carmen Pallares Méndez.

-0- ACTAS DE ROSALÍA DE
CASTRO E O SEU TEMPO
En coedición coa Universidade de
Santiago de Compostela.
(111 Tomos)
-0- LOS NACIONALISMOS EN LA
ESPAÑA DE LA SEGUNDA
REPÚBLICA
(Coedición con Siglo XXI, 1991)
-0- OTERO PEDRAYO NO
· PANORAMA LITERARIO DO
SÉCULO XX
(Actas Simposio)

-0- ARTE GALEGA
(Estado da cuestión)
Coord.: X. M. García Iglesias.

-0- LINDEIROS DA GALEGUIDADE 1
(Simposio Internacional de
Antropoloxía)

-0- CATÁLOGOS DOS FONDOS
CINEMATOGRÁFICOS NOS
ARQUIVOS PÚBLICOS
GALEGOS
Coord.: A. Luis Hueso Montón.

-0- OTERO PEORAYO E A
XEOGRAFÍA DE GALICIA

-0- FONTES DOCUMENTAIS DA
UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
María Xosé Justo Martín
Manuel Lucas Álvarez

-0- IDENTIDADE E TERRITORIO
(Actas Antropoloxía)
-0- SEÑORES Y CAMPESINOS EN
LA PENÍNSULA IBÉRICA .
(2 Tomos)
Simposio Otero Pedrayo sobre
História Rural/ Coedición con
Editorial Crítica

-0- A NATUREZA AMEAZADA
(Xea, flora e fauna de Galicia en
perigo)
Premio da Crítica Galega 1990.
Coord,: F. Díaz-Fierros;
F. Río Barja; E. Vieitez Cortizo.

-0- CARTOGRAFÍA BÁSICA DA
CIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
-0- ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL GALLEGA
'*ALEJANDRO DE LA SOTA,
ARQUITECTO

-0- HOMENAGEM A JOSEPH M.
PIEL POR OCASIÁO DO SEU
85~ ANIVERSARIO

-0- SOBRE A SITUACIÓN DA
LÍNGUA
-0- O PARQUE NATURAL DOS
ANCARES
-0- A IMPLANTACIÓN DO
GALEGO NO ENSINO NAS
ZONAS GALEGO-FALANTES
DE ASTURIAS, LEÓN E
ZAMORA

~

A ILÍADA
Versión galega de Evaristo de Sela.

~

CANCIOEIRO DA POESÍA
CÉLTIGA
Julius Pokorny. Edición Facsímil.

~

AUTOPOÉTICA E .POESÍAS
Autógrafos e inéditos de Álvaro
Cunqueiro.

~

CARTOGRAFÍA XURISDICCIONAL
DE GALICIA NO SÉCULO XVIII
Francisco Río Barja.
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Cando alguen consigue descrebir a
matéria, a noción de identidade
convértese nalgo físico e polo tanto
no coñecemento máis profundo.
Non só descubre a diferéncia, senón que el mesmo se identifica con
ela. Sabiao mellor ca ninguén Otero
Pedrayo cando descubriu o nacionalismo na curbatura dos montes e
constitue a tarefa de pintores e escultores xenuinos. Sabíamos que
Xurxo Lobato era desde hai moito
tempo conscente de que só a díferéncia fai ás cousas necesárias. Pero, como logra un fotógrafo esa
identificación?
Ante todo, está o que vemos, ou mellor o que percibimos, pois as fotos,
como caseque todas as imaxes, suxiren máis que explican. A pedra e a
auga son o suxeito <lesa materialidade, máis que noutro lugar, na Costa
da Morte. A escolla do branco e negro "reforza o efecto dramático e os
próprios efectos plásticos e de contraste", sinala o autor.
O bon de Xurxo é que alcanza a representar esa textura, sen descontinuidades, cando toma o xersei dun
labrador, unha figura relixiosa ou un
feixe de herba. Esa unidade é a que
dá valor ao libro. ''Non se descrebe
a zona, sinala o fotógrafo, en base
ás estampas clásicas que identifican
lugares determinados -o Faro de
Fisterra, poñamos por caso-. Cada
foto podía ser doutro sítio -por iso
non hai pes de foto-. É o conxunto o que proporciona o sentido.
Unha foto aillada pode non ter
forza. É como
unha frase que só
adquire valor cando se insire na totalidade dun texto".
Este libro é un bon lugar para aprender a ler
graficamente, coa continuidade de calquer outro
libro. Mérito, sen dúbida,
da estudada sucesión das
fotografías, un traballo que
aqui mostra todo o seu valor.
Imaxes aparentemente discordantes, con apenas elementos ou significantes comúns, pero que amosan
un enorme parentesco -ás veces parecería que un espello se interpón
no libro aberto- a base de liñas, tecidos, expresións...
A pedra é síptoma tamén de dureza.
É un concepto simple, pero permanente, "coma os montes pelados do
Pindo". As persoas non aparecen
até a segunda parte e sempre como
símbolo: "como un aspecto máis da
paisaxe ou fundidos na sua actividade", sinala Xurxo. Sobre este
ponto haberia que dicer que as persoas destas fotografías, non é que
esteñan xustificadas na sua actividade, senón que son mostradas como elementos integrados no seu entorno. Esa terra é a sua terra, esa
paisaxe é a natural desque naceron
e eles síntense cómodos e identificados aí. Asi é como os fotografía
Xurxo Lobato. Nada máis lonxe da
estampa turística, nada máis lonxe
da visión extrana, folclorizante, colonizadora.
O autor recolle tamén, como elementos reais, a visión de mistura
(rura]/urbano, cultura nacionaJ/cultura de masas) que sintetizan o choque
patente na realidade galega de hoxe e
de consecuéncias seguramente drásticas: o tractor entre gueivotas, símbolo do _primeiro dilema; e o teatro
Mercedes versioneado ao inglés,
símbolo do segundo.
•
El fin de Ftnfsterre, Víaje a Costa da Morte é un libro recentemente editado pola
Diputación da Coruña, con fotografias de
XUIDCO LoBATO e textos de CESAR ANTONIO
MOUNA . .

Discurso gráfico de
Lobato na Costa da Mor te

identidade
a o físico
•MANUEL VEIGA
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Xosé Cid
Cabido é
autor de obras
como
O intercepto

•

(1986),

Foumán
(1987),
O camiño de

Middelharnis
(1988) e
Dias contados
(1991),

Sua

firme

pero
XOSÉ

Cm

CABIDO

e inteiveu con
relatos seus
en obras
colectivas
como
Sede Central.
Os dous
textos que
publicamos
inclúense no
libro inédito
Oralmente
pota boca.
As fotografias
que o
acampanan
pertencen ao
foto-relato
inédito de
"O método"
(incluido -en
O intercepto),
con guión e
dirección de
Anxo

Levaba horas facendo dedo no mesmo sitio. Unha longa recta que tras cambio de rasante varias casas e unha curva moi
e treita por onde os coches se perdían, luces de freo un intre, recuperar a velocidade nocturna, os faros avisan. Xa non Hes desexaba
un tráxico accidente, nin a morte
súpeta co pescozo segado pola barra defensiva dun TIR. Xa só inspirar un pouco de lástima por estar
a noite enriba.
Chegaron catro mulleres nun FIAT.
Unha delas baixou a ventanilla.
-¿Uevas mucho tiempo ahí?
-Bastante. ¿Levádesme?
-Ya ves. No tenemos sitio. ¿Viste
pasar un Corsa azul con dos tíos?
-Si -mentiu-. Hai uns minutos
que recolleron a <lúas fulanas que

estaban detrás de min. Uns porcos.
- ¿De verdad que los viste?
-¿No ves que te está vacilando?
--<lixo a conductora.
-Estarnos perdiendo el tiempo
malamente -dixo outra dende
atrás.
-Espera, a lo mejor es cierto. Son
unos cerdos.
-Veña , sodes catro contra un.
Non teredes medo a levarrne.
-Monta, pelma. Si es mentira que
los viste ... te vamos a cortar los
huevos.
A el pareceulle anormal que unha
de atrás, loira, mesta cabeleira, saíse para ofrecerlle o sitio do medio.
- Unha medida moi policial

-bromeou, ó sentar entre elas.
A conductora fixo patinar as dianteiras. Soaba Terence Trent D'arby.
A copiloto tarareaba e puña ritmo
nos ornbros. Pelo tinguido de roxo
case cenoura, corte a rente da caJu. .
ga. Volveuse. Mirouno. El xuntou
as mans e recolleuse, parecía que
se lle apretaban. Entraron na curva,
a reducción tapou a música.
-¿Cómo eran? --<lixo a copiloto.
-¿Os tíos? --<lixo el.
Botáronse a rir as de atrás.
-A ellos ya los conocernos --dixo a loira, e púxolle unha man na
perna que estaba premendo coas

súas en medias negras.
-Las niñas --<lixo a copiloto--.
¿Estaban buenas?
-Non me fixei moito, pero unha
cousa normal, creo.
Pegouse contra o respaldo. A man
da loira empezou a rañarlle suavemente na tea do vaqueiro tersa.
Notou que st: empalmaba pero non
lle gustou . A súa esquerda, a que
tiña pinta de ser a máis nova pasoulle o brazo por detrás da cabeza. Era moito máis guapa que as
outras. Non o miraba, tiña os ollos
na estrada e a el pareceulle que rechinaba os dentes.
Viu que ían atacalo a <lúas bandas
e iso fíxolle afrouxar o empalme,

Angueira,
fotografia e
produción de
Celina Ramos
ea
inteivención
dos actores
Ágata Suárez
e Santiago
Montenegro.
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só por un momento. Logo relaxouse un pouco. Ían a menos velocidade. A máis nova, pelo castaño,
tamén solto, ningunha usaba prendedores pero todas coas pinturas
de guerra. El sentiu os dedos removéndolle o nacemento do pelo
no pescozo. Virou a cabeza un
chisco e atopou coa súa mirada de
esguello, coas pálpebras moi baixas, percibindo divertida a súa crecente erección. Coa outra man a
máis nova ·frotoulle a perna esquerda e como se o tiveran calculado, como nun xogo, a súa man e
a da loira caéronlle cun xesto rápido sobre o paquete avultado. Non
evitou a contracción, que foi seguida dun apretón simultáneo das dúas mans. A loira baixoulle a petrina. A copiloto estábaos mirando.

El toseu, estábase poñendo nervioso, gustáballe pero non era capaz
de mantera calma.
-Un momento -dixo.
Ergueuse apoiando a espalda e baixou os pantalóns, os calzóns quedaron a media altura. Elas retiráron11os lentamente por baixo dos xeonIIos. A loira encrequenouse e mentres a máis nova lle andaba nos collóns e o beliscaba por todas partes,
ela botou11e a boca. Tiña os labres
moi pintados e el viu, sentíndose feliz, que o carmín, co retroceso dos
beizos grosos succionando prementes, lle deixaban a marca. A loira
sabía facelo, tragaba e lambía nela
ó mesmo tempo. A máis guapa meteulle a lingua na boca sen lle rozar
a penas cos beizos.

-¿Qué tal lo llevas?-dixo.
A conductora estoupou nunha gargallada e acelerou.
A pirola tesa, a punto de rebentar
entre os pregues do pantalón. A
máis nova tentou botarlle fóra os
collóns.
-Son grandes eh, ¿o es que están
muy llenos? -dixo sorríndolle.

El non se dera conta pero nese
tempo desviáranse da estrada xeral e andaban por unha zona de
monte, subindo. Pouco despois, xa
se correra na boca do loira, apartaron por unha pista forestal. A copiloto prendeu un porro. O coche detívose. Deixaron as luces postas. A
conductora foi ó maleteiro e sacou
unha manta. Apalpaou o terreo
<liante do coche e tendeuna. Baixa-

••••••••••••••••••••••

Ergueuse apoiando
a espalda e baixou os
pantalóns, os calzóns
quedaron a media
altura. Elas retiráronllos
lentamente por baixo
dos xeonllos.
ron todos. El ría, pero seguía tenso.
A loira sentouse. A conductora,
que era morena e a máis fea das
catro, baixou os pantalóns. Ningunha delas levaba saia. Estaba xa
tumbada, tirou as bragas e chamouno coa man.
--Creo que me toca.
- Deixa que me repoña -dixo el.
- Algunhas riron. As que o magrearan collérono por detrás agarrándolle os brazos, suaves pero
con firmeza. Tumbárono. A loira
repetiu "desnudo" varias veces.

-Yo lo quiero desnudo.
El pediulles calma e desfíxose de
toda a roupa. Non facía calor pero
tiña calor. Respiraba acelerado e
tusía. Non estaba empalmado e os
focos do coche non lle permitían
controlar o espacio inmediato.
Todas o estaban tocando. A copiloto quixo chuparlla pero a conductora colleuna polos pelos e retirouna. Miráronse atravesadas uns
segundos. As nenas de atras acariciábano e conseguiron unha segunda erección. A conductora cravou
as nádegas sobre el, botou as mans
á cabeza xogando cos cabelos. Arfaba e movía en convulsións o carpo enteiro.
- ¡No te corras! -dicía. ¡No te
corras, mi vida, no te corras!
A loira mantívose á marxe, pero a
máis gu pa empeñábase en cubrirlle
a boca coa súa e non o deixaba respirar ben. A copiloto estáballe metendo a man por debaixo do cu. Intentouno varias veces pero non puido facer entrar un dedo. A conductora, en plena cabalgada, berraba:
-¡Cabrón, cabrón, no te corras,

PRODUCCIONS
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REALIZACIÓN E PRODUCCIÓN DE MONTAXES SONORAS
COORDENACIÓN E PRODUCCIÓN DE .VIDEOS
DESEÑO E EDICIÓN DE LIBROS E REVISTAS
ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS E ACTOS CULTURAIS

Rúa A. Martínez Solazar, 3 - 1501 O A Coruña - Galicia (E)
Teléfono (981) 27 83 99 - Fax (981) 25 02 12

cabrón!- e deixou caer o corpo
sobre el. A úa fronte foi bater na
cabeza da máis nova. El e coitou
o golpe seco. A mái s nova apartouse.
A conductora mordíalle o queixo.
El mandoulle as mans á gorxa para
contela. Seguía dentro da conductora inexplicablemente empalmado, non sentía o contacto. Empezaba a ter medo.
A conductora non se daba corrido
pero non paraba de menear o cu.

-Ya está bien -dixo a copiloto--. Ya está bien. No vas a con eguirlo. Déjame a mi. Venga, déjame a mi.
A conductora seguía mordéndolle
o queixo e a cara, non o bicaba,
púñalle cuspe nos olios. Mordeulle
o labre inferior ata facerlle sangue.
El apartouna bruscamente. A copiloto turraba da conductora.
-Déjalo, mierda. Lo estás quemando.
A loira agarrouna tamén e dérona
levado pola forza. Metérona no coche. El oíuna berrar e chorar. A
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máis guapa foi consolala. .
-Nati, mi amor, no te pongas así.
Son.unos cerdos.

Extenuación

Mentres a loira e a copiloto lle andaban no corpo, viu que a pequena,
tamén espida, lle metía a cabeza
entre as pernas á conductora, que
as tiña fóra do coche, deitada no •
asento de atrás. A pequena estívolla lambendo ata que a outra se correu por esgotamento e calou.
que mamoneo, que basura, que calzamento traseiro, que barbaridade,
A loira púxolle o cu para que deitaque cinismo, que falsidade, que
dos de lado lla metera desde atrás.
loita cruenta, que premeditación,
A el iso non lle pareceu mal e plan
que compadreo, que chantaxe vil
olvidouse do resto. A copiloto inchantaxe, que puterío, que falta de
sistía en tocarlle o cu, conseguiu
respeto, que indecisión, que númemeterlle. os dedos e despois sentiuro de teléfono, que parada de autona fozarlle alí coa boca. A loira e el
bús, que gicha despampanante, que
corréronse case ó mesmo tempo.
falta de atención, que subnormaliQuedaron uns momentos abrazadade, que encubrimento, que esdos, a loira por <liante e a copiloto
pectáculo, que suborno, que prevapegada ás espaldas del.
ricación, que crime, que tortura,
que causa deleznable, que causa
Logo el espabilou e empezou a
lamentable, que cousa insoportavestirse. A máis guapa, a pequena,
ble, que intolerable, que espanto,
estaba ó seus pés xogando cunha
que alucine, que comedura de tanavalla nos peito .
rro, que perturbación, que maneira
de berrar, que maneira de chorar,
- Te voy a meter esto por el culo
que maneira de cuspir na cara, que
-dixo.
maneira de enfermar, que maneira
de roubar, que prados, que campos,
El non fixo ca o. Seguiu ve tíndose
que parques, que árbores, que ríos,
lentamente.
que fontes, que regatos pequenos,
que vista dos meus ollos non sei
- A mi tú no me la mete -dixo a
cando nos veremos, que prontuapequena-. Te la meto yo.
rio, que estupidez redomada, que
pantagruélica lupanda, que fotosínCon firme uavidade, a loira rodetese inútil, que proxecto inacabado,
ouno de de atrás polo pescozo. El
que fórmula, que tranvía dos desenon fixo forza . Viu que a conductoxos, que arrastre, que demolición,
ra aía do coche. E taba xa vestida,
que expropiación, que xenocidio,
prendeu un cigarro e apoiouse no
que porco prorrateo, que minúscucapó. A copi loto estaba de pé, polo apéndice, que mediatización,
ñendo o pantalón , altando para
que soporte metálico, que oxidamanter o equilibrio. A pequena
ción, que falta de pintura, que maachegoulle a navalla diante dos
neira de vender, que propaganda
ollo e cu piu.
barata, que recibo da luz, que estradas, que ferrocarrís, que noc-Creo que te va a gustar -dixo.
tambulismo, que alcoholismo, que
ostracismo, que lugar común, que
El apartou a navalla. A neva volteoría, que praxe, que marxismo,
veu cuspir.
que leninismo, que engelsismo,
que clase obreira, que socialismo
-Tengo un pelo en la boca ¡Aaen liberdade, que teoría da liberaag! ¡Mierda, ati, tengo un pelo de
ción, que buracos negros, que frontu coño en la boca!
teira eventual, que especies siderais, que marcianos sen cabeza,
El incorporou e de úpeto, xa libre
que punto G, que labios menores,
do brazo da loira e co propio imque lencería, que maio do sesentepul o encaixou no terceiro e pacio
oito, que esentenove que kamasu•
interco tal a folla enteira.
tra que Lamas, que Carvajal, que

Que falta de compromiso, que indecencia, que abuso de autoridade, que explotación,
Tío Marcos da Portela, que revolución do campo á cidade, que terceiro mundo, que campo socialista, que campo capitalista, que insurrección popular, que loita de li-

beración nacional, que nova orde
informativa mundial, que Mergotrullo, que Arao dos cons, que divina presencia, que Ira-provisional, que Lumumba, que Marco

Antonio, que miña xoia non te
movas que me desprazo, que obra
con poucos medios pero moi ben
montada, que progresismo, que altruísmo, que pensamento débil,
que posmodernidade, que neo-barroco, que polvo a cinco mil con
mulata, que gintonic de garrafón,
que video -clip marabilloso , que
revolución científico-técnica, que
esquerda proletaria, que vencemento das letras, que crédito ó dezaoito anual, que liberalismo económico, que Adam Smith, que
Weber, que Keynes, que Jaspers,
que Raymond Barre, que reivindicación sindical, que correa de
transmisión, que voluptuosidade
incontrolable, que pornografía
acosadora, que contestador automático, que bancarrota da terceira
internacional, que esquerdismo
infantil, que sarna, que ladillas,
que gonorrea, que sífilis, que Parálise Xeral Progresi va, que Papa,
que pórtico da gloria, que camiño
de Santiago, que retorno a Itaca,
que eterno retorno, que cáncer de
pulmón, que sida, que débeda externa dos países dependentes , que
guerra das galaxias, que imperio
americano , que perestroika, que
infelicidade, que familia, que guerra santa, que Jomeini, que estado
artificial de Israel, que Líbano,
que altos do Galán, que lombo recheo de gambas con guarnición
vexetal, que viño do condado, que
olimpiadas noventa e dous , que
quinto centenario, que depresión,
que angustia, que ansiolíticos, que
accidente de tráfico, que bolboreta
primaveral, que supermán, que super star, que vingadores, que tráfico de drogas, que mafia siciliana,
que mafia arousana, que corrupción institucional, que mercado común europeo, que música machacona, que literatura infantil , que
novela moderna, que clásicos, que
idioma, que ordes, que CÍA, que
+
Washington, de que me falas.

CELINA RAMOS / ANXO ANGUEIRA
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A HIPERSENSIBILIDADE DOS GALEGOS .D O URUGUAI
MANufil RlvEIRO l.oUREIRO

Mrrando o que acontece arredor de
nós, déixase ver que entre o pobo
galego non é pouca a xentiña a
quen lle gusta sentirse ofendida.
Persoas hipersensibles, vaia, predispostas ó alporizamento escandalizado e mais ó testemuñal
rachamento de vestiduras. A cousa
estaría ben se fosen nobres as cau:.
sas, pero decote nos atopamos con
que os motivos son trabucados, tomando os triviais por graves e viceversa, polo que os mesmos que
calan <liante de feítos que merecen
berros son os que berran en troques cando debían calar.
Teño noticia de que entre os nosos
emigrantes do Uruguai se produciu
un escándalo máis que regular, deses da clase eminente de "Dignidade Ofendida" por conta dun libro
de Xavier Alcalá que saíu non hai
moito en Edicións Xerais, titulado
Arxentina. O que se di nesta crónica viaxeira seica non agradou
moito en varios lugares, pero concretamente en Montevideo é que
caeu coma unha bomba fedorenta,
talmente á maneira do perete nun
convento. O desaforado alporizamen to daqueles nosos paisanos,
emporiso, non mana dunha suposta ofensa á súa dignidade galega,
senón á súa dignidade uruguaia.
Coidadiño que non é o mesmo, e
non se pode comparar unha coa
outra. Penso que vai sendo hora de
lle dármo-la volta a unha historia
endulcorada e non pouco falsía,
esa que fala da galeguidade dos
nosos emigrantes na América, e
deixa ben en claro que "de acá"
pouco Hes queda e que a tódolos
efectos son xente "de alá'', como
ben poñen eles de manifesto cando
teñen ocasión, e ás veces dun xeito
ben parifoco.
Cómpre botar xa por diante que
ese libro tan atacado, o "Arxentina" de Alcalá, estaría condenado
de todos modos a escandalizar ós
uruguaios aoque pintase ó seu país
coma un paraíso florido. O "paisiño" de que nos fala Alcalá como
emparedado entre dous colosos,
ese que foi chamado polos brasileiros "provincia cisplatina" e polos arxentinos "banda oriental",
non pode aturar de maneira ningunha que nun libro de viaxes adicado expresamente á Arxentina
dende o mesmo título, figure o
Uruguai coma un capítulo máis do
relato viaxiero. Anque así teña cadrado segundo os desprazamentos
do autor, os uruguaios séntense
baldoados por se veren aí coma un
simple apéndice arxentino. Velaí
unha situación intolerale para os
afoutos cidadáns do noutrora pretendido país modélico, afeitos dende sempre a que lles regalen o oído
con louvanzas de toda caste, mergullados a cotío na afirmación demencial da "Suiza de América", e
mantendo o conto aquel de que
"Como el Uruguay no hay". Como
autoconsolo ben está, si señor, e
que lles preste por moitos anos como eficaz estupefaciente para seguiren mantendo en alto con cego
arruallo o pavillón nacional.
Pero acontece que ó se tratar dun
libro en galego, o rachamento de
vestiduras corresponde neste caso
á chamada colectividade galega,
que actuando de vigaira do pundonor nacional hai que ver como se
afana en non ser menos no aquel
do revirado, ridículo, pezoñento e
agresivo patrioterismo irracional.
Polo que teño sabido, esgrevios
persoeiros da emigración galega

cos os que terían que molestarse
· polo uso da súa bandeira nun
anuncio comercial, pero foron outros, velaí, os que publicaron unha
protesta oficial, ofendidos na súa
desviadísima dignidade.

A emigración a aultramar, masiva desde o século pasado até os anos cincuenta, xerou todo tipo de atitudes, algunha delas
de autonoxo ao próprio país.

manifestaron a boca chea a súa indignada repulsa polo contido dese
capítulo, doéndose no máis vivo
pala férida ofensa que disque se fai
nel á imaxe idílica do Urugai. En
verdade que é cousa de risa que se
malgaste a indignación en semellante parvada. Aquí xa non se trata de sensibilidades exacerbadas,
senón doutra cousa moito máis fea
da que adoecen alá os abandeirados da emigración.
Abofé que é ben curioso, e non pouco abafante, ver como os nasos emigran tes americanos, en manifesta
contradicción co sentido común (ese
sentidiño tan acreditado, como propio que é do noso ser natural), se esforzan para non quedar atrás na carreira de despropósitos, disque patrióticos, con que tentan facer méritos para homologarse plenamente
cos naturais do país. Unha actitude
obsequiosa e por demais noxenta,
que quizáis mane do desexo inconsciente de se facer perdoar non sei o
qué, se cadra o de teren ido a1í no
seu día na procura dun alivio. Nesa
humillante competencia cos botarates crioulos, os nasos homiños chegan doadamente ós mesmos extremos de ridículo desatino que tanto
se estilan por aquelas terras.
De entre os moitos exemplos que
se me veñen a estes dedos que
escriben, referireime a unha boa
paifocada que se deu na Coruña
durante o conflicto das Malvinas.
Por aqueles días chegou aquí unha
delegación dos nasos emigrados en
Bos Aires, formada polos directivos de varias asociacións galegas
da capital arxentina. Durante a súa
estancia entre nós, estes señores se
adicaron con fervoroso entusiasmo
á propaganda belicista, recabando
a nosa activa participación e querendo facernos ver que a guerra
das Malvinas era tamén cousa nosa, como implicados solidarios que
disque eramos no conflicto. Tanto
en público como (moito máis) en
privado, nos animaban a segui-lo
seu exemplo, dicían, rompendo
hostilidades contra a Gran Bretaña
aproveitando a ocasión propicia,
axÚdándonos polo visto un ó outro
na loita fraterna contra o inimigo
común. Nada menos ca iso. Lembro o seu desencanto cando advertían a nosa pouca disposición a ir
tomar por asalto o Peñón de
Xibraltar, e lembro asemade como
chegaron a comentar que se Franco
vivise había dispoñer de contado,

Vai senda hora de
lle dármo-la volta
a unha historia
endulcorada e
non pouco falsía
que fala da
galeguidade dos
nasos emigrantes
na América

el seguro que si, o tal operativo de
liberación xibraltareña, levado polo seu xenio político-estratéxico e
mais por non sei que débeda que
disque tiña España coa Arxentina

de Perón. Movidos polo seu ardemento patriótico (transoceánico e
transracional, pero patriótico), estes señores tan pintorescos chegaron a deixar constancia na prensa
local da súa fume protesta por unha grave ofensa que se lles estaba
a facer nesta cidade. O contido de
tal protesta era tan grotesco que
máis que risa provocaba lástima,
sobre todo tendo en canta que os
que a facían era xentiña da nosa,
un fato de señores imbuídos de
non pouca importancia e de certa
representatividade, como claro expoñente dunha emigración lamentablemente intoxicada, contaminada a fondo pala tolemia desquiciada do seu país receptor. Resulta
que algúns autobuses do servicio
urbano coruñés lucían pintada na
poba a "Unión Jack", o bicruzado
típico da bandeira británica, como
parte do anuncio dunha tenda de
roupa feíta segundo a moda inglesa. En boa lóxica, serían os británi-

Pois prosmada coma ela foi a que
agora se deu no uruguai, cando uns
homes coma aqueles leron as notas
de viaxes dun escritor galego. Cando saíu ese libro, eu xa contei cunha reacción de desagrado por parte
dos que estimasen intolerable facela semblanza do Uruguai dentro
dunha obra adicada á Arxentina. O
que ninguén podía esperar era unha histeria desatada coma a que
polo visto se produciu en Montevideo, descalificando con fortes aldraxes tanto ó autor coma ó editor.
Que conste que no seu libro "Arxentina", Xavier Alcalá non di nada máis nese capítulo uruguaio, no
que por contra pode afirmarse que
di moito menos. As acertadas expresións de Alcalá manan ó dereito
da súa aguda observación persoal,
e ninguén poder dicir que non se
axustan á realidade. E aínda máis:
escritores ten o Uruguai que, nunha estraña mostra (en verdade que
estrañísima, nunha literatura extremadamente autocompracente)
de visión autocrítica do seu país,
téñenlle dado nomes moi semellantes ós que lle adxudicou Alcalá. Por exemplo Mario Bendetti, co
seu calificativo de "paisito", ou de
"país-oficina". Resulta magoante
que teñan que se-los nosos emigrantes os que dean a nota escandalizante onde non hai de qué, rachándose as vestiduras sen motivo
nin razón. E amais de magoante resulta paradóxico que esta xente
nosa, afeita de vello naquel país a
aturar agravios a eito sen descompoñe-lo xesto, ou cando moito mirando para outro lado, se afane
agora en atapar ofensas buscadas
con lupa, supoño que nun intento
paifoco de congraciar e con e a
mesma sociedade da que tanto
desprecios públicos ten recibido. +

A NOVA FICCIÓN LITERARIA

«CABEZA DE CHORLITO»
Esta novela é o paradigma da
ficción: todo nela é mentira. Por
iso mesmo o lector non ten máis
remedio que ere-lo que lle contan. Un libro diferente e divertido. Un río de historias amecidas
no mesmo universo literario: o
da vida corrente. Adobiada con
humor e cinema.

EN

3otalo blanco
edicións
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EXPOSICIONS

Coordena

de Artistas do Casco Vello.

MARGA R. HOLGUIN

LIBROS

Colectiva
Na Galería Lucerna
de Ourense mostra
colectiva de pintores.

Manuel
Lueiro Rey
Exposición iconobiográfica sobre este poeta no Liceo
Rubia Barcia de Caranza, Ferrol.

G. Dacosta
Obras deste artista
na Galería Sargadelos de Ourense.

Ramón
Caamaño
Reimundo Patiño
Na Galeria Sargadelos de Compostela gravuras de este artista até
o 14 de Decembro. De 10 a 14h, e
de 16,30 a 20,30h.

Ledoux
Na Casa da Conga de Compostela
mostra fotográfica sobre Claude
Nicolás Ledoux.

Laxeiro

A Costa da Morte através das fotos
deste autor na Aula de Caixa Galicia en A Rúa.

Cambre
Na Biblioteca Pública de Cambre
exposición das obras seleccionadas
no VIII Certame de Pintura Concello de Cambre.

Na Galería Dársena de A Coruña
pinturas e debuxos de Laxeiro.

Rinaldo Paluzzi

Manuel Castro Gil

Mestres galegos
Galería Antícoli de A Coruña Mestres da pintura galega dos séculos
XIX e XX.

Artistas
contemporáneos
Na Sala Laxeiro de Vigo mostra

Edicións do Cúmio ven de editar a
obra de Manoel Riveiro Loureiro O
Peixoto, dentro da súa colecciónGaivota. O libro conta a história
dun neno que idealiza todo o que
faí referéncia ao mundo lonxano do
Xapón, pois o seu paí navega por
aqueles mares. Pero o descobrimento dos valores do seu avó , vello mariñeiro da illa de Arousa, leva-lle a vivir a aventura dun ámbito
novo, conformado á súa xusta medida. E a relación entre dous seres
de moi diversa fasquia: o vello pesco pousón e primitivo e o pícaro cidadán, estudiado e espilido.

De la Triple Alianza al
Pacto de San Sebastián

O Prado
No Novo Centro Cultural de Baíona mostra Invitación ao Museo de
Prado.

Mostra de construccións especiais
deste artista na sala Androx de Vigo.

O Peixoto

O Xoves 5 de Decembro inaugurase no Edificio Sarmiento de Pontevedra a exposición adicada ás gravuras de Manuel Castro Gil (18911961 ), da Coleccción do Museo de
Pontevedra.

R. González Villar
odia 15 de Novembro está aberta
na Casa da Conga de Santiago a
mostra adicada a este arquitecto,
organizada polo Colexio Oficial de
•
Arquitectos.

(1923-1930)
Esta obra, subtitulada Antecedentes del Galeuzca, é a tese doutoral
do prof. Xosé Estévez, e piblica-se
dentro da colección de monografías
que edita a Faculdade de Filosofia e
Letras da Universidade de Deusto,
na súa sé de Donosti. Neste traballo
Xosé Estévez faí un percorrido pola
história dos Nacionalismos Vasco,
Catalán e Galego; analisa os antecedentes das relacións entre os tres
nacionalismos, a Tripla Alianza de
1923, a dictadura primoriverista, e
a situación á caída de esta no 1930.
Un apéndice documental, maís a referéncia a arquivos, hemerografia e
bibliografía completan as aporta•
cións desta obra.

RAFAEL

CONVOCATORIAS
Olisbos
A revista Olisbos da Faculdade de
Filoloxia de Santiago comunica a
ampliación do prazo de admisión
de brixinaís para o seu número once deica o 31 de Xaneiro de 1992.
E asimesmo o novo enderezo ao
que os interesados na publicación
de textos literários, se investigación lingüística ou crítica literária,
ilustracións e fotografías, .etc. deberán dirixir-se: Revista Olisbos.
Burgo das Nacións s/n, 15705.
Santiago. Este enderezo é tamén
para a porta en contacto de ideas,
participación en colóquios, exposicións várias, colaboracións artisticas e culturáis, etc.

Prémio
Xesús Taboada Chivite
Co fin de resaltar a figura de
X.T.Chivite e como homenaxe á
súa obra científica de estudio e divulgación das Artes e da Cultura
Popular o Concello de Verín convoca a V edición <leste Prémio, para traballos nos eidos da Antropoloxia, Arqueoloxia e História,
cinguidos ao ámbito xeográfico
de Galicia e Portugal.
A extensión dos traballos é ilimitada. Os traballos que opten ao prémio serán inéditos, e non se terán
presentado a outro concurso con
anterioridade. A dotación do prémio é de 500.000 pts, e as xestións
oportunas para publicar a obra e
darlle a máxima difusión. O prazo
de entrega dos traballos finalizará
o 9 de Decembro ás 14 horas. Para
máis información dirixir-se ao
Concello de Verín.

Prémio
Antón Losada Diéguez
Os Concellos de Boborás e O Carballiño convocan a VII edición
<leste prémio, instituido para contribuir ao fomento da cultura galega. Sirve tamén para lembrar a
aquel insigne galeguista nacido en
Moldes, no Concello de Boborás.
Está dotado coa cantidade de
500.000 pts para o eido da creación literária, é outras 500.000 no
eido da investigación.Serán consideradas polo xurado as obras editadas por calquera editorial, particular ou institución que publique
libros en galego. As obras terán
que ter data de impresión desde o
1 de Decembro de 1990 ata o dia 1
de Decembro de 1991. O prazo de
entrega das obras pechara-se o dia
9 de Decembro de 1991, e o fallo
emitira-se o 22 <leste mes. A secretaria desta VII edición terá como
sede o Concello dse Boborás, onde
todos os editores interesados poden enviar as publicacións, un número de 7 cópias por cada unha
delas. Para máis información dirixirse ao mesmo sítio.

Feira do Libro
Infantil e Xuvenil

-

Poderán participa-las obras
inéditas escritas en galega.

-

O premio ten unha dotación de 500.000 pts.

-

Prazo de recepción dos
orixinais remata o 9 de
Febreiro de 1992.

-

-

As bases saíron publicadas no
B.O. da Provincia o 8 de
Novembro de 1991.
Información:
Deputación da Coruña.
Departamento de Cultura.
Teléfono (981) 22 70 58.

A Bibioteca Infantil Lúa de Cores
leva desenvolvendo, no seo do
Centro da Xuventude Abertal, actividades de animación á lectura
para nenos dende Febreiro de
1989. Nesta ocasión pecten colabo-

ANUNCIOS DE BALDE
Grupo de teatro precisa actores e
actrices para obra en preparación.
Chamade ao (986) 23 17 81 de 14
a 15h, e de 21h en <liante.
Véndense camisetas coa inscripción lsto non é España. Précio 700
pta. Apartado 90 l. 15080 A Coruña.
Búscase casa en aluguer nun rádio

racións para a Feira-Exposición
que terá lugar en Vigo os dias 2, 3
e 4 de Xaneiro de 1992. Un dos
seus obxetivos é que os país regalen libros en Reis, como alternativa aos xoguetes caro~ e sofisticados que inundan os anúncios no
Nadal. Na Feira trata-se de crear
espácios á medida dos rapaces e
rapazas e mesmo dos libros, tendo
en conta dar cabida a todo tipo de
material en apoio do libro. Os
apartados nos que se invita a participar son : Mañá con persoaxes;
Tarde da colección; Merenda cun
autor e Areas Temáticas. Tamén
está aberta á participación á ExpoLibro, organizada por editoriais e
coleccións, onde agardan contar
cunha mostra completa da sua producción, tanto do réxime de préstamo como doacións, que pasarían a
ampliar os fondos da Biblioteca.
Tamén están interesados en conseguir material de promoción e complementário para apoiar o libro.
Algun dos espácios nos que se dividirá amostra son: o tren de Expo-Libro; o Museo do conto; Cenários (barco, nave espacial, aldea
antiga, etc.); Aventura; Pasillos;
Saloon; Terror e mistério; Mini-Cine, etc. A Biblioteca está na rúa
Venezuela, 3, Baixo. 36203 Vigo.

illXornadas
da Rádio Pública Local
Emisoras Municipais Galegas
(EMUGA) é unha asociación intermunicipal formada actualmente
polos concellos de Corcubión, Culleredo, Fene, Negreira, As Nogaís, Oleiros, As Pontes, Ribadavia e Val do Dubra. Todos eles son
municípios con emisoras municipais de rádio en funcionamento ou
co proixecto de poñerlas en marcha nun prazo curto de tempo, e a
asociación promove distintas actividades dacordo cos seus fins estatutários para difundir o fenómeno
da radiodifusión pública local en
Galícia e para permitir unha maíor
formación dos trabajladores e colaboradores das emisoras municipais
galegas. As Xornadas pretenden
dar a coñecer á sociedade en xeral
o femómeno da rádio pública local·
na Galiza facendo naruralmeote
fincapé nas persoas que compoñeo
hoxe os gobemos dos Concellos
galegos, co fin de que se acheguen
a unha realidade como a das emisoras municipais de rádio, e coñezan as súas ventaxas e tamén a
súas caréncias. Outro dos obxectivos é a promoción do reciclaxe e
formación permanente de todas as
persoas que hoxe traballan ou colaboran coas emisoras municipais,
e por extensión a todos os que desenvolven o seu labor profisional
nos médios de comunicación de
Galiza. As Xornadas terán lugar en
Compostela os días 13, 14 e 15 de
Decembro. Os ponentes serán,
entre outros, Ramón Chao Rego,
Margarita Ledo Andión, Lino Braxe, e Emilio Prado. Para participar
hai que enviar o boletín de inscripción a Emisoras Municipais Galegas. Casa do Concello 15500 Fene.
Acompañado do xustificante de ter
ingresado a cuota de inscripción fixada en 1000 pts na conta corrente
de Caixa Galicia (Oficina principal
de Fene) número 1273n.
•

.
de quince Km. de Vigo. Chamar ao
(986) 63 04 46, de 21 a 23 h.
O Centro Xove de Anticoncepción
e Sexualidade está na rua da Espiñeira, 10-baixo (Santiago). Información e asesoramento sobre temas de sexualidade a menores de
20 anos (gratuito e confidencial)
De luns a venres e de 16 a 21 h.+
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NOVAS SENSUAIS

CINE

MC /A CORUÑA

As bases para
optar ao 11 Prém i o de Teatro
Galego "Rafael
Dieste" e mailo
II Prémio de Poesía en Lingoa
Galega "Miguel
González Garcés" foron pubricadas no BOP
(255, data 8 de
novembro de
1991). O prazo
de admisión dos
traballos remata
tres meses despois do sinalamento no devandi to boletin. Un
detalle, ao marxe. Chamariamos pedante o
responsábel da
Deputación da
Coruña -que,
nefeito, lle sairon uns "car tóns" moi xeistosiños- se lle
pregárarnos que no sucesivo fose
un pouco máis tiquis-miquis cas
fonnas? Porque, irnos ver: nun e
noutro concurso -poesía e teatro- a entradiña é a mesma? É
unha pregunta. Ambalas duas, teatro e poesía, rezan: "A Deputación
da Coruña, co obxecto de fomentala creación de novos textos dramáticos, convoca a segunda edición
deste certa literário, dacordo coas
seguintes bases .... " Tan só unha diferéncia: no prémio de poesía, lése:
"dacordo", no de teatro "de acordo" Pómonos dacordo? Outro despiste, "no picado", na segunda das
bases -teatro- faínos ollar que
"as obras serán inéditas e deberán
estar concedidas para a sua representación en recintos teatrais ... ".
Enfín. Sabemos que os dedos non
sempre van alá onde quixérarnos.
Mais, benqueridos, non son cincocentas páxinas ... E ainda que talvez, o asunto careza de importán-

C.G.A.I.

Música
Himnos ao siléncio, último doble LD do irlandés Van Morrison, Soul,
blues e rock and roll (ouse sexa, ahna, tristura e meneo contra meneo). Os
recordos da infáncia e adolescéncia do autor de Gloria. Colaboran en vários temas o magno grupo tradicional The Chieftains. Un disco magnífico.

Cme
O Prado filme irlandés protagonizado por Richard Harris. Unha obra
que só se comprende con p1enitude en Galiza. O valor da terra, os arrendamentos, a emigración, a entrada nunha nova época. Debian ensinaJo
nos institutos os profesores de história. Estivo a piques de levar un
· Óscar, pero os americanos non o entenderon.

Libros
Arraianos de Méndez Ferrin. Reencontro, dun escritor en plena madurez,
co relato curto, rexistro no que é un auténtico mestre. Está en Xerais. •

TEATRO

.

Segue o ciclo Nova Xeración de
Cineastas Alemanes no Centro
das Artes da hnaxe. Os dias 9 e 1O
proxectara-se o filme Non nada
sen ti con guión e dirección de Pía
Frankenberg, de 1985. O día 11 o
Colectivo de criación audiovisual
Olio de Vidro integrado na A. C.
Alexandre Bóveda da Coruña e
adicado á realización de montaxes
audiovisuais con diapositivas, de
signo criativo ou didáctico, presentará Fauna Maniña de X. Garrote;
Mar Morto, porco porco de CaJros Silvar; O porto pesqueiro do
Colectivo, e Pause pedras de N.
Serantes. Será ás 20,15 h. na Sala
de Proxeccións do CGAI, Durán
Loriga, 10- baixo. A coruñaw +

MUSICA

rica, a súa conquista e cristianización. Será na Casa da Cultura ás 20
horas.

Moaña
CHELO

O dia 12 de Decembro terá lugár
no Centro Sociocultural Daniel
Castelao de Moaña unha nova representación dentro do ciclo de teatro de Outono Xoves Teatrais.
Será a obra Rio Bravo, do grupo
Chévere. A partires das 20,30h.

cia, porén nótase certa abúlia, preguiza (incluso a nivel lingüístico),
algo asi como "dá o mesmo, con tal
de que se entenda." E non é. Hai
unha soldada que mes a mes sai
dos petos dos contribuintes para
que as cousas -se non perfeitasse fagan con mimo, con ternura,
non só para chegar e encher.
Uns apontes breves. Ramóns Sánchez e a sua compañeira, María, de
novo en líos. Nestas, con Dársena,
galería que inauguraron co "todopoderoso" Laxeiro. Tamén, en movimento, o Ateneo, atrevéndose,
no Rosalía, cun ciclo adicado
maioritariamente a spike Lee. E
xa que o Nadal está nas portas, a
livreria Ayuntamiento encetou unha nova faciana para que ninguén
se esqueza dos moitos amigos que,
nestas datas lle saen a un, porque,
de calquer xeito, a ilustración é unha condición máis da amistade. •

Cangas

O Barco
Dentro do ciclo de Teatro de Outono do Concello de O Barco terá
lugar o xoves 12 de Decem bro a
representación da obra De picas,
cruces e carabelas, farsa de conquista i encomendas a cargo de
Teatro da Lúa, que recolle en cinco cadrdos unha perspectiva singular sobre o descubrimento de Amé-

O Colectivo de Actores do Centro
de Educación Permanente de
Adultos de Cangas Orgaiza as
Primeiras Xornadas de Teatro
no Outono O précio de cada espectáculo é de 300 pts, podendose obter un bono que da dereito ás
catro representacións ao prezo de
1000 pts. O dia 13 de Decembro
actuará o grupo Ancoradouro coa
obra Maní. Será ás 22 horas no
cine Galaxias de Cangas. Para
máis información, entrevistas, etc
contactar con Xosé Vázquez Pintor, tlf. 30 34 89.
•

A CRITICA

ACTOS
Acollendo- e ao desexo de amplos
ectore de telespectadore e de de
o médio de comunicación, demandando a emisión dunha cuota
de filme en ver ión orixinal, a
TVG e tá a emitir de de hai algún
mese o e pácio semanal Butaca
Especial, no que e poden ver filmes alientábeis en ver ións ubtituladas.Asf o sábado 14 de Decembro ás 12 h da noite emitira- e o filme A condesa descalza de Joseph
L. Mankiewicz. Esta película de
1954 está interpretada por Ava
Gardner, Humphrey Bogart Edmond O'Brien,etc., e é un dos traballos máis sali1entábeis na densa e
selecta carreira do director de Eva
ao desnudo e outras grandes obras.
Por outra banda o domingo 15 ás
19,30h podera-se ver no espácio
Cine de Thrde o fibne Simbad e a
Princesa,dirixido en 1958 por Natan Juran. Esta película ofrece-nos
un dos intres memorábeis dahistória do xénero fantástico: a loita a
espada entre Simbad e un esquelete. Pero boas secuéncias ainda hai
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• XURXO ESTÉVEZ

Incomoda atopar que non fan máis que criticar, verdade? Sempre a buscarlle as cóxegas ás causas, resultan aborrecidísimos!.
Son os críticos. Para iso están, para criticar.
Eu son un deses. Atópome entre os que aprendimos a reflexionar empregando métodos orientais e agora non somos quen de mirar o mundo
coa óptica posmodema de Gil e Gil.

UNTA
DEGALICIA ~

o

O grupo de Jazz Metais Santa Cecíliá actuará no Centro Cultural de
Catoira o dia 7 de Decembro.

Katia e Marielle Labeque
Concerto de piano dentro do ciclo
de actividades culturais organizadas polo Concello de A Coruña.
Será o dia 5 no Pazo de Congresos.

Los Enemigos
Segue a Xira presentación do seu
último trabalJo coas actuacións en
Santiago o día 5, na sala Hipódromo, o día 6 en Melide e o día 7 en
Moaña.
•

ACTOS

Criticar

máis neste fermoso filme, que non
lle debe o seu mérito ao director,
senón ao traballo duns dos mellares
especialista do fantástico: Ray
Harryhausen, o músico Bernard
Herrman e o fotógrafo Wtl.kie Cooper. Harryhausen, mago dos monecos articulados, filmados fotograma
a fotograma para crear esa animación casi perfecta, fixo nesta película o que os especialistas consideran o seu mellor trabalJo global. •

Jazz

De todos xeitos, criticar non é só falar mal do viciño da di!eita coa viciña da esquerda. Criticar pode ser alegrarse do que está ben feíto, alén
de meterlle caña aos marqueses que nos dan de beber sopa fria.
Asi, nos próximos ANT contareivos por que quero vender o televisor e que hai tarxetas natalícias que feden. Gostaríache saber por que
ternos que taparnos as orellas, pois, con tanto barullo de orquestra,
inda irnos tolear?
Séguenos. Continuará.•

II Semana
da Cultura Galega
Baixo este lema o Colexio Oficial
de Doutores e Licenciados en Filosofia e Letras e Ciencias da Província de Pontevedra organiza o curso
superior sobre A Cultura Lilterária na Galicia Medieval. Algo tan
importante como a nosa cultura literária vai ser exposto en termos
globais de dívugación por tres entendidos do saber filolóxico e histórico. Os profesores Díaz y Díaz,
Vázquez Cuesta e Lorenzo Vázquez van ofrecer-nos o actual estado dos coñecementos nos eidos da
literatura latina, da prosa galega e
da poesia galego-portuguesa. Tres
novos filólogos, Helena de Carlos,
Rosa López e X. Ramón Pena, foron encargados das súas presentacións. As conferéncias terán luighar os días 9,10 e 11 de Decembro
na Sala de Conferéncias do Centro
Cultural Caixavigo, en Garcia Bar•
bón, l. Vigo.

CONSELLERIA DE CULTURA EXUVENTUDE

Esta é a nova imaxe do ICO. Unha institución que apoia o esforzo e a iniciativa.
Que, desde o presente, aposta polo futuro. Que, através de bancos especializados,
dá servizo á empresa, poténcia a pesca e a agricultura, apoia ás corporacións
locais e comunidades autónomas e promove a vivenda e instalacións turísticas.
Unha nova banca pública, avanzada e eficaz, para unha nova época.

Banco de Crédito Agrícola

BANCOHIPOTECARIO

(lncluído o vídeo "Carvalho Calero: A posibilidade de rectificar a história")

Banco de Crédito Industrial

, ,,
1

o
Banco de Crédito Local

