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A Xunta carece ainda de instrumentos finan

CUOTA DO LEITE

o

Banca extranxeira,
porta de saida

MINISTÉRIO
TEN UN
PROBLEMA
• X.C. GARRIDO

O Ministério e a Xunta teñen
un probl ema fund amental á
hora de aplicar as cuotas lácteas: carecen de argumentos.
O sistema de continxentes foi
inventado para dar resposta a
un problema que no Estado
español non existe : os excedentes. Defender a aplicación
de cuotas lácteas nun país no
que non se chega ao grau de
auto-abastecimento coa produción própria é sen máis defender a importación para cobrir esa deficiéncia, o que politicamente é imposíbel argumentar. En todo caso, o léxico,
desde esta perspectiva, seria
unha cuota a nível europeu .
Pero que clase de unidade é
fixar ao noso Estado unha
cuota de 4 millóns 460 mil Toneladas, mentres que á Franza se lle fixa unha cinco veces
superior (23 millóns 400 mil toneladas) tendo semellante nível de consumo? E non digamos Holanda que cunha extensión equivalente á Galiza
ten máis do doble da cuota do
·Estado Español (1 O millóns
900 mil Toneladas). Así resulta
que a média de cuota con que
se aplican as limitacións en
Franza é de 111 .000 Kg ./ano,
en Holanda de 220.000 mentras que no noso Estado é de
24.000. Seria, pois , como se
poñemos a competir nun
mesmo circuíto con sinais de
limitación de velocidade para
un veículo a 24 Km./h. e a ou tros de 220 Km ./h. (con gasolina subvencionada e asisténcia na estrada) . De aí que o
Governo teña dificuldades para defender as cuotas mesmo
dentro da doutrina europeísta
e de libre mercado da que tan
gala.
(Máis información
en páxinas 8-9)

O 1 de Febreiro abríronse ás portas
aos fluxos de capitais.
O marco estatal amplíase agora
á banca europea, mentras a Galiza
carece de organismos
que regulen
os seus recursos financeiros.

LOAIRA
ANXOA.
REI BALLESTEROS

A novela máis esperada.

A confirmación dun
gran escritor.

g~lax ia-narrnt iva

galaxia

S. Pemán:
1
Predecir o
tempo
pode salvar
vidas no mar'

OBNG

manterá
a mesma
política
en Noia

Un vertedeiro.
de lixos tóxicos
primeiro logro
industrial de
Fraga

Empezou na TVG uns meses
despois de iniciar as suas emi-·
sións e despois de cinco anos é
un dos seus valores máis acreditados . A sua entrañábel despedida noturna, "lsto é todo. Boas
noites. Atá mañá", fano unha das
figuras máis coñecidas e a fiabilidade dos seus pronósticos manifestáronse nun inquérito da Consellerir.. de Pesca: os mariñeiros
seguian con máximo interese as
predicións do tempo que Santiago Pemán dá na televisión dos
galegas.
(Páx. 14-15)

O BNG de Noia celebrará, como
máis tarde, o próximo día 22 de
Febreiro , unha Asemblea local
para elexir ao concelleiro que
substituirá a Pastor Alonso no
cargo de alcalde, pasto que recaerá, con toda probabilidade,
en Bieito González. Ainda asi,
Pastor Alonso apresentará recurso ante o Tribunal Constitucional
contra a senténcia que o inabili tou por seis anos. Mentres tanto,
o pasado Domingo dia 16 celebrouse un multitudinário acto no
seu apoio.
(Páx. 7)

O !IN! deitará residuos tóxicos e
perigosos das suas fábricas e
centrais de todo o Estado no vertedeiro do concello de As Somozas , no que vai participar como
sócio financeiro e contratista.
Por mediación do Conselleiro de
lndústria, o grupo público español intervirá previsibelmente na
que vai ser a primeira iniciativa
industrial do governo Fraga: unha esterqueira industrial. Desde
a instalación de lnespal, a meados dos 60, a Galiza non recibía
investimentos ·do IN/.
(Páx. 5)

Coa desaparición do control oficial sobre as transaccións bancárias internacionais

Máis liberdade no movimento
financeiro, •
menos autonom1a
•

•

PRIMITIVO CARBAJO - MANUEL VEIGA - G. LUCA DE TENA

A liberalización das transaccións bancarias que eritrou en vigor o pasado dia 1 de Febreiro vai introducir cámbios
que, se paulatinos, tamén poderian ser drásticos ao longo prazo no sector financeiro e, por extensión, na
configuración de toda a economia galega. Alén do automático aumento da competéncia, esta meirande liberdade
para os cartas ven acompañada dunha grave crise económica e da condición apátrida do diñeiro, sobretodo dos
grandes capitais. Neste contexto, as entidades financeiras galegas vense abocadas a competir desde unha
situación que para o país se resume n·un abano de caréncias e baleiros.
A liberalización das transaccións
bancárias xustifícase desde o
Governo na necesidade de homoxeneizar o sistema financeiro
español ao da CEE , pero o seu
adianto no calendário -estaba
previsto poñela en marcha a finais de ano- fai sospeitar na
existéncia doutras motivacións
agachadas , as cales , sen embargo e polo momento, tampouco se acaban de albiscar. lso si ,
os funcionários van descobrindo
na nova normativa multitude de
flacos operativos, efeito do mentado apresuramento, cos que
moi poucos se aclaran e que os
abrigan a multiplicar as consultas
"con Madrid".
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Nos meios financeiros e académicos consultados por A Nasa Terra
hai coincidéncia en afirmar que
ainda é cedo para tirar conclusións sobre as repercusións na
Galiza desta liberalización. Algunhas, xerais, xa se coñecen : estimula as fusións bancarias ou polo
menos os acordes entre diversas
entidades cara a prestación de
servizos internacionais con máis
amplitude e axilidade , a banca
española perde a sua función de
control de contas diante da Admin istrac ió n, de maneira que fai
máis doada a colocación do diñeiro negro no extranxeiro, etc.

. . . =b

E tampouco aterece dúbidas a
maior competéncia entre os bancos que a liberalización nas transaccións incentiva. Desa compePEPE CARREIRO

As finanzas de San Caetano
A emigración de capitais que a economía
galega sofre por man da banca privada do
estado, mais tamén através das caixas de
aforro, débese ao feito de estar inserida
nun marco máis amplo, carecendo de toda
normativa de seu. Desde Galiza nunca se
organizou até agora, nen mínimamente o
mercado financeiro, mália que os galegas
fósemos uns bos aferradores. De aí que
máis de setecentos mil millóns de pesetas
xeradas en Galiza esteñan hoxe investidas
no exterior, unha cantidade que gararitiria o
naso desenvolvimento a unha década vista
e que desminte con contundéncia o
argumento de que Galiza "recibe máis do
A maior competéncia interbancária non
. Estado do que aporta", afirmación moi
dará, por exemplo, un coñecimento máis
querida dos socialistas coa que estes
preciso -todo o contrário- do destino
pretenden demostrar, ao parecer, a idea
último das divisas , nen atallará a paulatina absurda de que somos uns "privilexiados" e
desaparición do crédito agrícola que se
non uns "marxinados". Pala contra, como
está a producir.
sinala o ex-conselleiro, Carlos Mella, "o noso

Coa entrada en vigor neste mes de .
Febreiro da lexislación europea sobre o
libre fluxo circulatório de capitais , as
entidades galegas terán que competir cos
bancos extranxeiros igoalándoos en
eficácia, rendabilidade e boa xestión . En
princípio o aumento da oferta financeira e
con el da competéncia deberia ser bon
para os clientes, é .dicer para os cidadáns ,
e sobretodo para as empresas de maior
tamaño (a quen se.dirixe en primeiro lugar
a nova oferta). Pero a teoria tórnase
preocupación se se examina o marco
financeiro galega.

país foi e é un financiador neto do Estado".
Nese contexto de febleza financeira -que
non é comun a outras comunidades como
Cataluña, máis resaltas á hora de facer
uso dos mecanismos estatutários- a libre
circulación de capitais a unha escala ainda
maior dubidosamente vai xogar a pral
dunha política de investimentos que
neutralice a crise con alternativas de
futuro. A experiéncia di todo o contrário: a
internacionalización que representan todas
as normativas de axuste europeo que
precederon á actual son, precisamente, as
maiores responsábeis da crise .
De aí a oportunidade de lembrar o fictício
dunha autonomia que non dispoña de
capacidade para organizar, dirixir e
controlar os seus recursos económicos,
incluidos os financeiros. Mentres non

existan as palancas económicas que
permitan levar a termo as decisións
políticas que sentido ten a autonomía
mesma? Sen eses médios o governo de
San Gaetano anquilosarase nos seus
traxes protocolários, pero nunca poderá dar
resposta ás necesidades dun asteleiro ou
dunha empresa de comercialización láctea
que precisen de intervención pública para
nacer e/ou subsistir (non é o momento de
rebatir de novo as alusións a pantasmais por inexistentes- investimentos privados).
Onte foron, por exemplo , os aforras dos
emigrantes, que ben poideron servir para
chantar as bases dunha banca
xenuinamente galega. Hoxe segue a ser a
mesma inexisténcia dun organismo oficial
de crédito con capacidade para orientar a
política de investimentos nesta coxuntura
de crise. +
A NOSA TERRA
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A diferéncia de Cataluña e do Pais Basco

A Xunta renunciou até agora a
organizar as finan.z a$ :da..comunidade
•

•

•

•• • ••
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• ••

Carlos Mella é un dos políticos
que máis insistiron en reclamar
a necesidade dun Instituto de
Crédito Público Galega. Este
organismo resultaría esencial
para pular palas liñas económicas marcadas desde o próprio
governo. A criación do instituto é
xa unha constante nos programas das forzas nacionalistas.
"Propúxeno desde o governo ,
como Conselleiro de Economia e
desde a oposición ", sinala Carlos Mella. "O de menos é o nome que tivese, instituto o outro
ca lquer. O importante é que
cumplise tres funcións principais:
acadar recursos financeiros, dar
contados gastos da Xunta e servir de paralelo económico á política deseñada desde o governo".
AN XO IGLES IAS

Hai coincidéncia
en que ainda é
cedo para sacar
conclusións sobre
as repercusións
na Galiza desta
liberalización.

pos de interese máis bahos,
aparellan o risco do cámbio, xa
que teñen que se devolveren na
mesma divisa e coa paridade de
moeda que ex ista no momento
da devolución , e ninguén pode
ter certeza sobre as flutuacións
que se produzan nas cotizacións
durante o tempo de endebedamento. Se se asegura a paridade
do cámbio, as condicións adicionais que se impoñen ao empréstito fan que non haxa diferéncia
cos tipos de interese que aterecen os bancos españois.

Grandes empresas

téncia cabe esperar loxicamente
un mellor servizo e prestacións
aos clientes, pero tamén a modiño. O máis espectacular a curto
prazo poderia ser un abaratamento dos créditos á vivencia.
Desde o ponto de vista do cliente , pois , a medida parece boa:
poderanse acadar servizos e créditos máis baratos, desaparecen
as limitacións aos préstamos e
se abre o acceso a calquer endebedamento en divisas. Pero isto
non deixa de ser unha senrada:
non é ouro todo o que relace.
Os créditos nunha divisa extranxeira, se ben se aterecen cuns ti-

"Un organ ismo así , indica

Me~

ICO galega, hoxe reconvertido
eA Argentaría, atendería cunha
política axeitada de créditos
brandos , bonos , e outros tipos
de axudas, aos distintos sectores da economía (industrial, agrícola e de servícios) propi~iando
a coordinación entre eles.
"Evidentemente , sinala Carlos
Mella, non é o mesmo negociar
as axudas no mercado financeiro que contar cun mecanismo
público deste tipo".
lla, reorganizária a capacidade
financeira do pais , propiciaría
unha disciplina bancária e daria · ·
directrices concretas , por ·
exemplo ás Caixas , como sucede en Cataluña. Por último, seria o xérmolo dun futuro banco
público galega". ·
A actuación desa espécie de

A criación dun Instituto Galego de Crédito
foi defendida por Meilán Gil
A institución dunha facenda pública galega como instrumento
para o desenvolvemento económico é tan vello como o provincialismo. A primeira Sociedade
de Amigos do País (1 846) reclama desde Compostela a regulación de crédito oficial para fomentar indústria de cabeceira .
Máis adiante Alfredo Brañas no
seu El Regionalismo, (publicado

en Barcelona en Xaneiro de
1890) aboga polo estab lecemento dunha banca pública que
poida regu lar con préstamos a
baixo interese o desenvolvemento agríco la e pesqueiro .
Brañas entende que esta faculdade é capital para establecer o
poder rexional, xunto con outras
medidas como a acuñación de
moeda, a regulamentación dun

A liberalización diríxese máis ca
nada a aumentar a fluidez nas
transaccións financeira s das
grandes empresas . Nen as pequenas nen os particulares
-agás que estexan forradosson chamados ao xogo . A banca
extranxeira non abre portas aos
potenciais clientes de a pé, entre
outros motivos, polas suas próprias dificuldades de analisar o
risco do préstamo na esixéncia
de garantías, así como palas diferéncias lexislativas que poden
xurdir á hora de emprender medidas contra os impagamentos .
De maneira que a banca extranxeira se instala, si , pero só para
os moi ricos ou para grandes empresas , co cal se abre , por contraste, a primeira cuestión , a pri-

"Organizar os fluxos financeiros
tamén é unha competéncia da
Comunidade Autónoma, así ocurre no caso de Cataluña ou do
Pais Basca, pero aqui ese poder
económ ico efectivo non se está
utilizando, non sei porque razón,
non senda que a autonom ia non
interese", afirma Mella. •

XURXO LOBATO AR QUIVO

Meilán Gil durante a presentación da obra na que reclama a fundación dun Instituto de Crédito Público. Galego.

instituto armado próprio, a capacidade lexislativa plena e o outorgamento de cargos públicos
en exclusiva a galegas ou extranxeiros arraigados.
A reivindicación da facenda galega ten outravolta carta política ca
Partido Galeguista, en particular
na escrita de Alexandre Bóveda
e nas propostas do I Congreso
Galega de Economía (1933). No
seu Galiza como Tarefa , editado
· dUrante a Ditadura polo Centro
Galega de Buenos Aires, Valentí n Paz-Andrade recupera a iniciativa de criación dunha banca
galega como condición básica
para o progreso económ ico .
O reitor do Campus da Coruña
e membro do Partido Popular e
numerário do Opus Dei, Xosé
Luis Meilán Gil , que fara proposto coma con selleiro de Economía e Facenda para a Xunta
presidida por Manuel Fraga, defende no seu libro Autonomía
Gallega: por fin unha terra nasa
a fundación pública dun instituto de créd ito para o desenvolvemento no que entrarían aportacións de capital emigrante e
do Estado.•

(Pasa á páxina seguinte)
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A abertura de fronteiras poderia acrecentar o descontrol político dos cartas

A emigración de aforro galego
acada os 722 111il millóns de pesetas
A máis de 700 mil millóns de pesetas ascende o diferencial entre
o que os galegas aforran e o que
a banca privada e as caixas de
aforro reinvisten en Galiza.
Como se ve no cadro os depósitos de aforro galega en bancos e
caixas ascenden a un billón, oitocentos trinta e sete mil setecentos millóns de pta., dos que só o
59%, é dicer, un billón cento dazaseis mil cen millóns revirten de
novo na Galiza através dos diversos tipos de créditos.
Os setecentos vintedous mil cincocentos millóns restantes emi-

graron en forma de créditos para investimentos neutras áreas.
"Galiza é un financiador neto do
resto do Estado" en palabras de
Carlos Mella, ex-conselleiro de
Economía.

Se ternos en canta que os investimentos reais da Xunta previstos
para 1992 acadan os 110 mil novecentos vintetres millóns de pta.
é posíbel calcular que o diñeiro
que caixas e bancos invisten fara
de Galiza equivale aos investimentos da Xunta de case sete
anos. O retorno a Galiza de tan
só a metade dese capital abondaria para criar tantos pastos de

traballo como parados existen
hoxe na comunidade e para relanzar economicamente o país.
Estes dados tan observar que a
porcentaxe investida na Galiza é
moito máis elevada no caso das
Caixas (70%) . lsto pode ser fruto
tanto dunha meirande identificación con Galiza como do feíto de
que a sua área de influéncia estivera circunscrita até hai poucos
anos aos lindes do próprio país.
Tampouco a banca pública do
Estado presenta unhas mellares
cifras, pois só o 2,6% dos seus
investimentos se realizan en

Destino do aforro galega (en miles de millóns)
%

Total

1.070 ,6

100

767 ,1

100

1837,7

578 , 1

54

537

70

1116, 1

492,5

46

230

30

722,5

Banca Privada
Aforro
Créditos
concedidos
na Galiza
Capital investido
no exterior

º/o Caixas de Aforro

Fonte: Elaboración própria , en base a dados do Banco de España Boletín Estadístico. Abril 1990

Galiza, cando a nosa comunidade representa o 7% da povoac1ón e o 5,5% do aforro.
A exportación actual de capitais ,
consecuéncia dunha auséncia
de control político sobre o mesmo, a diferéncia por exemplo da
estratéxia xerada en Cataluña
por Jordi Pujol, fai temer que a

internacionalización dos capitais
bancários recén entrada en vigor poida acrecentar ainda máis
esta sangría monetária .
Só en 1987 , segundo cifras do
Banco de Bilbao , as tranferéncias de capital e mixtas de Galiza ao resto do Estado acadaron
os 32 mil millóns de pesetas.•
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(Ven da páxina anterior)

meira das caréncias que se mentaba ao princípio: a debilidade
estrutural da empresa e do mesmo tecido empresarial galego.
As pequenas dimensións e estrutura que polo comun apresenta a
empresa galega comportan unha
falta de capacidade, de meios
técnicos e humanos, que a atrancan de saída para se deter na
análise e optar con coñecimento
de causa pola divisa máis conveniente a hora de endebedarse ou
de realizar as suas operacións financei ras. Seguramente sobren
dedos na man para numerar as
empresas galegas que ·contan
con eses meios e cunha estrutura sólida de negócios co extranxeiro: estas serian as principais
e, se cadra, únicas beneficiárias
da mer:itada liberalización.

A liberalización
diríxese máis que
nada a aumentar
a fluidez
nas transaccións
financeiras das
grandes
empresas.

ANXO IGLESIAS

Banco Pastor, nomeadamente-,
a cal ten hoxe a capacidade de
achegar á própria casa do cliente
e competir coa avantaxe desa
posición . Pero a análise non debe rematar aí.

Esta circunstáncia lévanos ao reflexo, máis unha vez, dos efeitos
máis ostensíbeis na Galiza da incorporación á CEE. Hoxe, como
consecuéncia do axuste europeu , efectivamente se dá a posibilidade de aproveitar os servizos e avantaxes dunha banca
transnacional, pero isto acorre
xusto cando, por imperativos da
própria integración na Europa,
na Galiza se desmantelaron ou
estanse a desmantelar as empresas ou sectores que precisamente estaban en condicións de
tirar proveito das devanditas
avantaxes ... Pénsese, como ilustración, no labor mundialmente
ponteiro dos estaleiros e da pesca ou nas posibilidades económicas da agro-indústria . Pala
contra, agora Citroén ou Alcampo , por citar algun caso e co risco de facer caricatura , poden
realizar todas as suas transaccións financeiras coa banca francesa, por exemplo ... Certamente, isto non é todo, pero si pode
resultar sintomático.

O desembarco
A lexislación permite desde hai
vários anos a instalación de bancos extranxeiros no território español. Durante este tempo, a
sua penetración no sistema financeiro non foi de grandes resultad os , pero a desaparición
das restriccións no movimento
do diñeiro que agora se produce
teñen que ampliar necesariamente as suas expectativas.
No caso da Galiza, se o negócio
se orienta ás grandes empresas,
tendo conta do reducido número
das mesmas, tampouco parece
un aliciente que estimule un gran
desembarco. A banca extranxeira ten que se enfrentar aqui,
ademais, á tupida rede de sucursais de que dispón o que inicialmente podemos chamar banca
galega -Caixas de Aforras e

Por unha banda, a profusa rede
de sucursais bancárias e mais os
seus cadros de persoal tamén
representan un lastre para a
banca galega, na medida que o
seu sostimento encarece os servizos que presta. Parte, pois ,
cunha importante desavantaxe
na sua competéncia coa banca
extranxeira, que pala mesma razón está en condicións de ofertar
servizos e particularmente créditos máis baratos. En consecuéncia, non hai que descartar nesta
arde que a banca extranxeira entre r:io mercado ao por menor. O
procedimento máis doado con tal
obxectivo sería o asínamento de
acordes ou inclusive a adquisición dun banco ou caixa galega,

o cal significaria para os/as demais enfrentarse cunha competéncia en toda liña.
Por outra banda , meios do próprio sector destacan a deficiente
preparación do comun dos funcionários da banca galega, coas
excepcións de rigor, entre as cales hai que citar aos seus altos
cargos directivos. lsto supón outro factor de des.avantaxe na
·pugna polo mercado , agravada
pola captación dos mellares profisionais que se está a producir
desde a primeira apertura á banca extranxeira. Agora é posíbel
unha intensificación destas fichaxes laborais até chegar a cadros
intermédios como os directores
de sucursais, que ainda no caso
de non ter unha capacitación técnica extraordinária , cantan co
"património" particular do coñecimento do terreo no que se mo ven e , máis especificamente ,
cunha carteira de clientes que

A lexislación permite
desde hai vários
anos a instalación
de bancos
extranxeiros no
território español.

ben poderia acompañalos no
cámbio persoal de empresa. Co
cal , deste xeito indirecto , volveríase pór en risco o sustento principal das entidades galegas.
Unha terceira via cos mesmos

obxectivos pode simbolizala hoxe o desembarco na Galiza de
Caixa Madrid. Neste caso , a
partir da amizade persoal do director xeral da entidade madrileña, Xaime Terceiro , pontevedrés de nacimento, co actual
alcalde de Pontevedra, o alicerce último do desembarco ben
poderia apuntar aos ambiciosos
proxectos de reconversións urban ísticas que se anúncian na
cidade do Lér-ez , os cales poranse en marcha con grandes
programas de investimentos
imobiliários. Caixa Madrid xa está ao qu ite e, quen asegura que
non se repitan , sexa en Ponte vedra ou Compostela , situacións semellantes con calquer
outra entidade financeira de calq uer procedéncia? Claro que
sempre queda a esperanza de
que
da
maior
concorréncia/competéncia tiren os
consumidores un maior pro veito: é o lóxico. +
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Nen Caixa Galicia
nen o Banco Pastor se declaran preocupados
Nen Caixa Galicia nen o Banco
Pastor monstran outras inquedanzas que as normais pola liberación das transacións bancárias: estaba previsto, é un proceso desatado con anterioridade, e
agora o que pode xurdir é unha
maior agresividade nos prezos.
Pero nada impide o seu próprio
proceso de cobrir cada vez máis
áreas territoriais de mercado. ·
E asi Caixa Galicia, fallado o tiro
da integración de todas as caixas galegas, ven de cobrar a peza da Caixa Rural de León coas
suas 44 oficinas, cando xa as
ten en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza e Bilbao. A única
preocupación pala compra da
Caixa Rural de León viña de fontes sindicais, por se o seu único
obxectivo fora o simple marketing : unha demonstración de forza. Pero até os funcionarios da

caixas parecen inevitábeis. E terán que insistir e convencer de
que son as caixas "máis amigas"
no movimento das cantas , demonstrar que están pegadas ao
terreo para dar servizo á comunidade e, a prezos competitivos,
aos aforristas máis comuns.

caixa leonesa estaban satisfeitos: Caixa Galicia ·sempre respetou as condicións orixinais dos
traballadores das entidades que
foi absorvendo.
E a expansión non ficará aí, Xosé Lois Méndez, o seu director
xeral, non é dos que se durmen
á música da gabanza. Caixa
Galicia domina o 52 por cento
do mercado galega e os 15.000
millóns de benefícios que obtivo
a sua entidade no último exercício se acumulan sobre os
14.000 millóns do ano pasado e
a marcha rampante que comezou hai xa vários anos atrás . Un
bon fondo para afrontar a posíbel crise da maior competéncia
que anúncian os tempos .
No Sul as cousas xa non parecen tan claras. Caixa Vigo recebe unha forte descárrega coa cri-

Xosé. Luis Méndez, Director Xeral de
Caixagalicia.
XURXO LOBATO

se económica que se abate sobre a própria cidade e, como as
outras duas entidades da área
meridional, terá que apandar coa
competéncia directa que xa
anúncia Caixa Madrid, ademais
da xeral que poda xerar a mil veces mentada liberación das transacións bancárias. Se non a fusión , os acordes e convénios de
funcionamiento entre estas tres

No que xa ninguén parece pensar é nunha bancarización homoxénea para o denominado Arco ou Eixo Atlántico. Tanto Caixa
Galicia coma o Banco Pastor comezaron unha implantación en
Portugal e niso seguen, cabalgando a expansión cada quen
polo seu lado e sen reparar a
maiores na suxeréncia dese conceito xeográfico e próximo . O
que non deixa de ser paradóxico
xunto a todas estas formulacións
teóricas da internacionalización,
do europeismo sin alfándegas,
etc, que estamos a viver. +
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INDUSTRIAS CONTAMINANTES

· OELMI ÁLVAREZ

A oposición ás indústrias contaminantes ten sido unha constante desde a instalación da Celulosa de Lourizán, hai 27 anos.

É a primeira iniciativa industrial do governo Fraga

O INI participará no vertedoiro
de tóxicos de As Somozas, que .
importará lixos industriais do Estado
O Instituto Nacional de lndústria (/NI)
deitará residuos tóxicos e perigosos das
suas fábricas e centrais de todo o Estado
no vertedoiro do concello de As
Somozas, no que vaí participar como
sócio financeiro e contratista.
Por mediación direita do Conselleiro de
• G. LUCA DE TENA

A Xunta é polo de agora o único
governo autónomo disposto a
cumprir as previsións do Plan
Estatal de Residuos Tóxicos e
Perigosos , no que se adxudicaba a Galiza un depósito de seguridade e e unha planta de tratamento . A Conselleria de lndústria resolveu que este vertedoiro
fose para o concello de As Somozas, eminentemente agrícola,
cun censo recente de 2.081 re ses . As Somozas ten 71 quilómetros cadrados e 1. 700 habi tantes de feíto . O concello ten un
dos orzamentos máis baixos do
país, con 35 millóns de pesetas.
A discusión sobre o reparto estatal desta clase de instalacións,
que entrañan un perigo para a
povoación e unha hipoteca para
o futuro dos solares, ten retrasado a autorización autonómica
das que corresponderian no plan
estatal a Catalunya e Euskadi .
Toda a CEE ten unha caréncia
grave de plantas de tratamento e
só un corenta por cento dos que
se producen rematan nun vertedoi ro axeitado. Nesta caréncia
influen como é óbvio as protestas dos vecindários e povoacións
en cuxa viciñanza se anúncia a

lndústría, o grupo público español
intervirá previsibelmente na que vai ser
a primeira iniciativa industrial do governo
Fraga: unha esterqueira industrial.
Desde a instalación de lnespal, a meados
dos 60 , a Galiza non recibia
ínvestímentos do IN/.

instalación dun tal servício. Pala
contra, a Xunta ten presa por incluir este investimento no seu
desolado taboleiro de investimentos industriais , ainda que se
tratase de empresas recusadas
por outros governos autónomos.

Recolledor dos outros
Previsibelmente, este desfase
terá como consecuéncia que comarcas estatais máis industrializadas utilicen os servícios das
instalacións de As Somozas, no
entanto retrasan a construcción
de vertedoiros próprios.
Con data 10 de Outubro de 1991
publicáranse as bases para adxu-

As Somozas ten
un dos
orzamentos máis
baixos do país,
con 35 millóns
de pesetas

dicación do "proxecto de planta
de resíduos industriais de Galiza,
a ubicar en As Somozas por designación da Xunta". O concurso
foi para a filial do IN/ Empresa
Nacional de Ingeniería y Tecnología (INITECSA), adicada a estudos e proxectos de enxeñeria, xe- ·
réncia de plantas nucleares e
xestión de plantas industriais. Outros adxudicatários serán UniónFenosa e Emgrisa, consorciados
nesta oportunidade coa dirección
do /NI. Antes do mes de Maio de
1992 terán que ter entregado na
Dirección Xeral de lndústria da
Xunta o proxecto de instalación.
A planta de As Somozas recibirá
un conxunto de matérias e sustáncias que teñen de comun un maior
efeito contaminante sobre o meio
e polo tanto constituen unha ameaza para a saude e deben dispar
dunha normativa específica.
A CEE adica unhé;i direi_tiva para
esta clase de lixos (78/319/84).
Está previsto que os lixos industriais, tóxicos e perigosos viaxen
con autorización e etiquetado,
con dirección únicamente a empresas expresamente dispostas,
nas que os contenedores etiquetados poidan ser catalogados,
tratados ou armacenados. •

r-------------------------------------------------,1

Negócio coas terras
dos Cavalcanti
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O complexo de As Somozas
contará cun depósito de seguridade e unha planta de tratamento físico-química. O primeiro instalarase sobre unha superfície de máis de trinta hectáreas e o segundo sobre un ·
solar de pouco máis de dez. O
alcalde Manuel Candocia Ramos (Partido Popular) participou activamente como intermediário da venda de solares
xunto co empresário de San
1 Sadurniño Amando Romero. A
meirande parte das leiras que
formarán o vertedoiro e a planta de tratamento proceden de
terras aforadas pola marquesa
de Cavalcanti . Os sucesores
vencieron no ano 1977 máis de
cincocentas hectáreas ao empresário Romero nos concellos
de As Somozas e Moeche, nas
que habitaban 39 famílias en
calidade de colonos. Moitas
destas terras pasaron por man
de Amando Romero á Lignitos
de Meirama a précios de até
un millón de pesetas por ferrado. Os vellos foreiros recibiran
no mellor dos casos 4.000 pesetas por ferrado. Os intermediários foron levando aos dez
colonos restantes, que non
, puideron ceder ás ofertas de
compra por viviren sen máis
meios que o produto da terra,
ao xulgado para reclamarlles
as terras pala Lei aos 21 anos
de arrendo.
As presións da conselleria de
lndústria para resolver os desfiuzamentos dos colonos e lograr parcelas para o vertedoiro
foron contínuas desde Febreiro
de 1990. · Na véspera do concurso de obra calcúlase un orzamento de case tres mil mi-

llóns de pesetas. que o alcalde :
Candocia considera como unha
boa nova para o concello , polo
que terá de incentivo para infraestruturas (especialmente na
conexión coa auto-via do Ferro!
a As Pontes) e servícios.
A construcción da planta de tratamento recibirá os benefícios
do parque industrial de As Somozas. A conselleria de lndústria e Comércio anúncia que o
depósito de seguridade irá a
unha "zona despoboada e
acorde coas es.pecificacións da
lexislación vixente".
A planta de tratamento recibirá
baños ácidos , alcalinos e cianurados, asi como sales metálicas e líquidos e xurros que
conteñan compostos solúbeis
de cobre, cádmio e chumbo.
No depósito serán deitados ,
prévio tratamento , carbonatos e
bicarbonatos , sólidos e inorgánicos, como escoiras ou cinzas,
terras , arxilas, areas e pó metálico , catalizadores , refugallos
de tratamentos de descontaminación , lamas de foxas de decantación , columnnas intercambiadoras de iones e xurros de
esgotos. Admitiránse tamén recipientes contaminados.

A Asociación para Defensa
Ecolóxica de Galiza {Adega}
manifestou a sua oposición á
importación de residuos tóxicos e perigosos procedentes
doutras áreas do estado.
Adega recomenda que se
considere o reciclado como
via para a disposición de lixos , antes que o tratamento
físico-químico . +
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XOSÉ LOIS

• Outro incéndio
na Expo
Un espectacular incendio
destruiu o Pavillón dos
Descobrimentos, o máis
emblemático da Expo
sevillana, que non poderá
ser reconstruído para a ·
inauguración da exposición.
Os responsábeis do evento
e o Governo central
apresuráronse a desmentir
que o suceso tivese nada a
ver cun atentado.

• Folga
de estudantes

Este é o cuarto incéndio
que se produce desde que
comezaron as obras. O
primeiro foi,
surprendentemente, unha
ponte, a do Alamillo e a
semana pasada o lume
prendeu noutro dos cinco
pavillóns temáticos, o do
Futuro, pero pudo ser
controlado.•

A precária situación do ensino
vese agravada por unha política
de privatización indirecta através
de subvencións á rede privada e
o deterioro da pública,
segundo os sindicatos de
·ensinantes que, por este motivo,
decidiron convocar unha folga do
ensino médio para o 20 de
Febreiro.
Os Comités Abertos de
·Estudantes (CAE) critican, pola
sua banda, o sectarismo do
Sindicato de Estudantes e
advirten aos alunas do "perigo
que supón a manipulación das
coordenadoras por determinadas
persoas ou partidos
minoritários". •

•O fiscal de
consumo non se
meterá coas
empresas
Manuel Villén Navajas, primeiro
fiscal de Consumo, figura criada
para amparar xuridicamente ao
consumidor, declarou en Sevilla
que non era a sua intención
fiscalizar empresas: "non
pretendemos facernos
inquisidores da economia libre,
pero si dar ao cidadán un apoio
xurídico".

• Conversas sobre
a unidade
nacionalista

•Novas
mobilizacións
na Fonsagrada
Centos de viciños da
Fonsagrada volveron
manifestarse o Martes.18 de
Febreiro ante a casa consistorial,
ao considerar que a trégoa
estabelecida até o mes de Marzo
na reunión mantida en
Compostela con representantes
da Xunta, foi rachada por parte
do Alcalde e da sua equipa de
governo, ao denunciar a máis de
40 persoas polos incidentes
producidos antes do acordo.
Estas persoas serian chamadas a
declarar ao xulgado nestes dias.
Por outra banda tamén poñen de

manifesto "as dificuldades que
atopa a Xunta para·facer a Lei
de Comarcalizaciómn, con
Cacharro Pardo en desacardo".
Os viciños temen que outravolta
as presións de Cacharro, como
no anterior proxecto, deixe á
Fonsagrada sen a cabeceira
comarcal.
Durante a concentración nove
mulleres entrevistáronse co
alcalde, manténdose un tenso
debate e obrigándoo a sair ao
balcón, onde afirmou que el non
apresentara máis denúncias, o
que lle foi contestado desde a
rua con que, non el
directamente, senón un
concelleiro do seu grupo polo
que lle reiteraron o pedimento de
·
que dimita.+

Nos últimos dias véñense
celebrando diversas
reunións, máis ou menos
oficiais , entre diversas
organización nacionalistas
para conseguir polo menos
a unídade de acción,
principalmente cara os
comícios ao Congreso e ao
Senado , ainda que as
miras van , a médío prazo ,
máis alá.
Segundo pudo saber A
NOSA TERRA , estas
conversasvanporbon
camiño, barallándose
distintas propostas que de
momento poden ser
asumidas pola maioria das
organizacións.
O PSG-EG foi o único
partido que fixo públicas
estas conversas que
celebrou con diversas
organizacións integradas
no BNG e con Coalición
Galega, calificándoas de
"positivas". •

Na rolda de prensa,
un xornalista lembroulle ao señor
Navajas que non se conservaba
memória de nengunha actuación
da Fiscalia en matéria de
calidade de alimentos,
obxectos de consumo ou
eficiéncia de servizos,
polo que a vontade de non tomar
iniciativas contra empresas
xuntábase nos últimos
tempos no novó
estamento á política de non
intervir contra o delito
empresarial.•

A policia carregou violentamente
contra un grupo de viciños da
rua Anduriña que impedian as
obras dunhas vivencias. Na acción policial, solicitada pola COTOP, segundo o governo civil, foron detidas catro persoas.
A oposición dos viciños , segundo
afirman, non é ás vivencias sociais, senón a que a parcela non
é suficiente para as 90 vivencias
que se queren cosntruir, ocupando toda a zona verde e non gardando a distáncia regulamentária
con outros edificios. O Concello
de Vigo propúxolle á Xunta unha
nova ubicación destas vivencias ,
pero a COTOP negouse. •

•A Xunta non
paral isará as
obras da Palma
O PP, cos seus votos maioritários , impediu que prosperase unha proposición do Bloque Nacionalista Galego , apoiada polos
demais partidos da oposición , na
que se pedia que a Xunta paralisase as obras do estacionamento da Palma en Baiona.
De momento a suspensión efectiva prodúcese, desde hai máis
de dous meses, pola acción dos
viciños. Despois dunha trégoa e
o comezo de conversas para
chegar a un acordo, estas racharon e os viciños volveron man ifestarse todos os Domingos. •

•Aprobada
a Lei Corcuera
A Le i de Segu ri dade C idadá ,
coñecida xa popularmente como
Leí Corcuera en honra do Ministro que a propuxo, foi definitivamente aprobada no parlamento
español , contando o PSOE co s
apoios de PNV e CiU .
O PP pola sua banda anunciou
que apresentari a rec urso de in constitucionalidade contra os catro artigas máis polémicos, pero
Manuel Fraga , recordando o s
seus tempos de ministro fran quista da Governación solidari zouse con Corcuera e afirmou
que "estaba seguro de que apli caria correctamente a lei".
Frente a estas posición diversos colectivos cidadáns estanse
a mobilizar para conseguir que
a citada lei sexa declarada in constitucional. En Vigo máis de
50 asociacións e partidos cons titu iron unha plataforma para
este fin . •

• Empioramento da
economia gale.ga
A economia galega tende a
empiorar a curto prazo, segundo
un informe realizado pola
Universidade de Compostela
para Oaixa Galicia,
que taménsalienta que o
emprego no sector agrário
reduciuse á metade nos últimos
seis anos, e o sector industrial
perdeu no mesmo tempo máis
do 25 por cento dos postas de
traballo.
Mentres as demais comunidades
do estado reaccionaban na
década dos oitenta,
sobretodo as que tiñan un
Produto Interior Bruto máis
baixo, Galiza non foi
· capaz de reducir a diferéncia
entre a sua renda e a média
estatal.+

• Carga policial
en Vigo

• O PTG integrouse
no PSOE

• Protestas en Madrid
Centos de sindicalistas galegas de UGT e CCOO manifestáronse en Madrid xunto cos seus compañeiros
doutras zonas peninsulares en crise para reclamar maiores investimentos nestas zonas. Os nacionalistas
descolgáranse desta mobilización por considerar que estaba inserida nunha dinámica allea á Galiza, ainda que lle deixaron liberdade aos seus delegados das grandes empresas para asistiren.
Ao remate da manifestación Nicolás Redondo criticou que "España viva só dos servizos e de ser o paraíso
do fraude fiscal e da especulación", mentres Antonio Gutiérrez anunciou que seguirian as mobilizacións. +

O Partido dos Traballadores de
Galiza, PTG, consumou a sua integración no PSOE, coa firma
dun acordo entre Rafael Pillado,
representante dos carrillistas e
Antolin Sánchez Presedo, polo
PSOE. No acordo contémplase
que os militantes do PTG seguirán afiliados a CCOO.
·
Os carrillistas xa participaran nas
últimas eleicións municipais nas
listas do PSOE.•

GALIZA E MUNDO
l OITA CONTRA ONARCOTRÁFICO
Na próxima semana celebrarase un pleno para elexir ao novo alcalde

A inabilitación de Pastor Alonso non suporá
nengun cámbio, segundo o .8Ni~ de Noia
a política. "Os viciños de Noia
son o membro máis importante
da equipa de governo do BNG e
só eles me poden inabilitar ",
afirmou o rexedor nacionalista
nun acto celebrado o Domingo
16 de Febreiro no pavillón dos
deportes ante máis de 3 .500
persoas, moitas das cales seguiron o acto desde fara ao non
poder entrar. Este acto foi o
máis multitudinário dos grandes
mitins que xa ten celebrado o
BNG en Noia.

•B. LAXE

O Bloque Nacionalista
Galega de Noia celebrará,
como máis tarde, o
próximo dia 22 de
Febreiro, unha Asemblea
local para elexir ao
concelleiro que substituirá
a Pastor Alonso no cargo
de alcalde , pasto que
recaeiá , con toda
probabilidade, en Bieito
González. Ainda así,
Pastor Alonso apresentará
recurso ante o Tribunal
Constitucional contra a
senténcia que o inabilitou
por seis anos. Mentres
tanto , o pasado Domingo
dia 16 celebrouse un
multitudinário acto no seu
apoio , con berros que lle
pedían , "Pastor, máis
caña".
O concello de Noia ten dez dias
para convocar un pleno que elixa alcalde en substitución de
Pastor Alonso , inabilitado por
seis anos para ocupar postas
públicos . O pleno celebrarase
na próxima semana, despois do
o Bloque Nacionalista Galega
decidir nunha asemblea local
quen vai ser a persoa que ocupe
o cargo que Alonso deixa fbrzosamente vacante.
Estes prazos marcados pola lei
de Réxime Local interfiren , dalgun xeito , nos recursos ante a
Xustiza, podéndose dar o caso
de que se se elixe a un novo alcalde e admite a trámite o recurso oTribunalConstitucional ,Pastor Alonso poderia volver ocupara pasto, pois frente aos dez días
de prazo para a eleición dun novo alcalde, hai un prazo tamén
de dez días para apresentar recurso no Tribunal Constitucional
e, logo , este admitirá o recurso
no prazo doutros dez dias ,
producíndose asi unha situación
insólita no que perderia o pasto
de alcalde por dez días.
Pero ainda que tanto Pastor
Alonso como a sua organización ,
o BNG,teñen esperanzas en que
o tribunal de garantias español
admita a trámite o recurso interposto, os prazos fixados pola lei
hai que cumprilos, polo que Bieito González, número 2 da candidatura do BNG, actual tenente

Os berros de "Pastor,Pastor,non
· te vaias'', misturáronse con abra. zos e susurros de "caña , máis
caña, Pastor" quen prometeu que
«vou traballar ainda máis que antes coa miña equipa de Govern.o ", para, seguidamente , entre
aplausos afirmar que "son alcalcje e seguirei senda alcalde".
Neste acto tamén fixeron uso
da palabra Anxo Quintana , Alcalde de Allariz, Lois López Rico, concellal de Cultura de
Noia, e Francisco Rodríguez ,
No actb do domingo 16 Pastor Alonso reivindicou a lfña da alcaldía d_
i ante de 2.500 persoas
· membro da Permanente do
da dia máis forte , acabamos de
paria o segundo lugar nas listas.
de alcalde, encarregado do urbaBNG,que insistiron en que esta
nismo, será, con toda probabiliinaugurar un local e pretendemos
senténcia era unha máis (precidade, o novo alcalde. Cando se
"A inabilitación de Alonso non vai
non só ter presenza organizada
samente estaban ali entre ouen todas as parróquias senón
supor nengun cámbio brusco nen
confeccionaron as listas para os
tras causas por seren vítimas
que os nosos militantes estexan . dalguns estamentos xudiciais).
últimos comícios municipais xa
traumatizante para o alcaldia
presentes nas diversas organizase sopesou a posibilidade de
noiesa nen para o BNG local ",
na campaña de persecución
cións e asociacións de base".
que Pastor Alonso pudese ser
segundolle declarou a A NOSA
contra o BNG.
TERRA un voceiro do comité loinabilitado, debido ás contínuas
querelas que lle viñan apresencal, quenprecisou que o proxecto
.Aclamación como alcalde Francisco Rodr íguez afirmou que
tando segundo un portavoz local
político que se está a levarsegui"o tandem PP-PSOE, através
Pero Pastor Alonso non· deixará
do BNG, por iso González ocurá adiante, "a organización é cados tribunais, ataca en Noia, onde se realizou un estarzo enorme para acabar cos políticos corruptos , cos políticos cuneirosque seguen a ser lacaios de Madrid e de España" , rematando
por pedirlle aos viciños que "non
toleren inabilitacións contra a
vontade popular" e garantíndolles que no BNG "sempre haberá
un pasto de honor para loitar
contra o caciquismo , a corrupción e o narcotráfico".

:1nstalacións deportivas en Noi~~o programa :leitor~-~ ~astor Al~.s~_re~eríase ao deporte coma un dique contra a droga
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Tamén Pastor Alonso arremeteu
duramente contra os traficantes
de droga , declarando que o
PSOE se atopaba dividido por
este tema. Precisamente despois
de ter denunciado hai tres semanas a políticos do PSOE en relación co branqueo de diñeiro ,
Pastor Alonso deu a coñecer que
seria inabilitado. Os meios públicos autonómicos e os máis próximos ao PP arremeteron contra
o rexedor noiés, citando fontes
da xudicatura que desmentían as
informacións de Pastor que, como se viu , só uns dias despois,
estaba no certo. +
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OESMANTELAMENTO AGRÁRIO

O Ministério de Os perxudicados pola cuota teñen nome
Agricultura
remesou cartas
aos agricultores
convidándoos a
abandonaras •A. EIRE
Xavier é un xubilado de 70 anos,
su as ainda
anda farruco, que gasta do
vencer ao trabaexplotacións divertimentode
llo, como sempre fixo. Nos últimosanosfoi desfacéndose das
leiteiras e vacas
e agora só que douc on
"para pasar o tempo e tratar
indicándolle a tres
de que pague nosindicato (Seguridade Social) da marida mentres
cuota de leite a non
cobra". O outro dia recebéu
unha carta do Ministério de Agri producir. Foi a cultura
na que lledician que "a
primeira seña de sua cuota láctea é de 18 litros por
dia, a efeitos de que abandone a
marte para produción e se acolla ao programa de baixas incentivadas". Demoitos establos. zaoito litros ao dia, cando ven
dando máis de 50 litros "e sen dar
Pero as pensos compostos para que non
leven a ganáncia". A Pinta, ela
previsións de só,
xa dá máis de 30 litros diários,
asi que o o Xavier pensou que a
Madrid non se única solución será "ter unha vaa médias , pois calquer vaca
cumpriron. Os ca
hoxe dá máis de 18 litros diários".
gandeiros "Ter unha vaca a médias" era un
de explotación económica
galegas foron os xeito
usado na Galiza rural ainaa non
hai moitos anos. Foi cons ideraque menos se do
como sinónimo de pobreza.
Ago ra volverán as "vacas a méacolleron ás dias"
e, ainda que cun novo estilo, volven predicer miséria no
axudas polo noso agro .
abandono Antes o am·o púñalle a vaca ao comer, iso si, o leite cando o da- porque non serán capaces de vi- tas lácteas que pretende imba. (Algunhas veces o acorde
ver delas, pero si que terán leite,
plantar o Governo de Madrid, secaseiro ou a aquela família que
voluntário de non
era tan leonino que ian a médias
producíndose así un novo troco e
guind o as directrices da CEE ,
tiña posíbeis para mercala,
tamén no leite) .
unhas novas relacións produtibaixo a mirada, senón comprael coa cría e coa vaprodución. O quedándose
vas .
cente , si benévola, da Xunta.
ca, mentres que o pobre a mantiña e persignábase para que non
No futuro haberá quen teña vaSindicato collese
Unha carta,
o gripo, abortase ou tan
cas pero non poda producir leite,
Pero ist o aco rrerá nos cas o s
seña
de morte
só
se
escoxase,
porque
na
nova
que terá que comprarlleamellares. Noutras ocasi óns o da
Labrego Galega apreciación atoparí ase ainda polo
cuota de leitea outros agricultovaca a médias será total mente lirespostou cunha máis desamparado , podéndolle res . Estes non poderán ter vacas, teral, porque asi o fixan as cuo- A carta do Ministério foi como un
campaña de
solicitudes
ílSé
O
Ministério
de
Agricultura
tratou
de
facela
abortar
a
través
de
anúncios
na
pre
demandando
máis produción.
Sindicato Labrego promove unha campaña de se:
O ministro de
ga(
Comunes del Mercado son
Contra-campaña
Agricultura • X.C. GARRIDO COUCEIRO
un todo indivisible del que no
pro-cuotas
cor
Nesta semana o Sindicato Lase puede coger lo que nos
intE
recoñeceu o dia brego Galega ven de entregar
beneficia --:-Precios de internm
Diante desta campaña do SLG , a
no SENPA os primeiros imprevención, ayudas ...---; y rechacia
18 en sos de solicitude de produción. primeira reacción de boicoteo foi
zar lo que entendemos que
qw
lanzar máis solicitudes deste tipo
Neles apresenta ao Ministério
es menos benefici oso", "Esta
tas
Compostela que de Agricultura unha exposición pero cambiándolle a orientación paes la solución más adecuada
leit
ra inserilas no marco de aplicación
situación de cada explotación
para la situación españo la y
se a CE non da
de
cuotas
,
quer
dicer,
solicitando
para rematar pedindo medidas
la qu e mejor l'.:iefiende a la excuota. Esta reacción pro -guvernaA
máis de acordb co mantimento
plotación famil iar". O Minsitéaumentaba a das
O
Mimental
resultou
un
fracaso
.
suas rendas , eximindo de
po
rio non só P!3nsa: qu e os lanistério , que pretende evitar por tosancións até acadar un
bregos teñen "bajo nível cul cuota, estas non aplicar
dos os méios a campaña de so/iciníve l de produción de 100.000
tural " senoh que ademais tóOu
tude de Produción, publicou anúnKg
.
(produción
necesária
hoxe
maos por parvos.
cor
poderian ser para acadar uns ingresos equi- cios
nos xornais aclarando que esa
ée
non é unha campaña oficial , e que
parábe is ao Salário Mínimo lnLeite negro
tu~
aplicadas na ter-profisional)
o único que hai que facer agora é o
.
de Abandono", dicindo que
Paralelamente o Ministério
dél
Galiza. Tamén Esta campaña está dirixida a po- "Plan
"su presentación carece de interés
através de Asociacións e Cope¡
práctico ya que además no está deoperativas achegadas está a
de rel ieve o enorme grau de
se
deixou ñer
finida la documentación que en su
difundir entre as asociacións
rechazo que teñen as cuotas do
pre
día se necesitará para ello"... "sólo
leite no noso agro , partindo da side gadeiros que se tranqui liconstáncia da tuación
se
puede
perseguir
la
confusión
y
dereal na que se atopan as
cen e non se opoñan á aplide
sinformación del sector o en su cacación das cuotas xa que ao
falta dunha saída explotacións gadeiras , frente ao so
de:
el
lucro
económico
a
costa
de
cal a única resposta posíbel , sefinal van recoller, en negro, todo o
que tienen poco nivel cu ltural" unha
du1
mal informados ". O
leite igual. Mesmo nunha reunión
alternativa para gundo o sind icato agrári o, é a de- productores
luxosa revista a cor, "Noticias Agra1.!:
mesmo Director Territorial do Minisfensa da capacidade produtiva e
chegaron a dicer prezos -29 perias ", na que vende as grandes
gai
acusou ao SLG de "desinforaqueles labregos o estabelec imento de med idas tério
setas-, o que foi contraproducen avantaxes das cuotas con argu do:
mar a unos ganaderos que tienen · mentos coma este: "Un plan de recomo os "Quantums" que garante xa que todos saben que se o leitar
que abandonen a tan uns ingresos mínimos e abri - poco nivel cultural"j.
te negro custa isto vai influir no preordenación para modernizar el secqu:
guen a pagar os excedentes xezo do leite branca á baixa. En todo
tor", "la aplicación del rég imen de
tir
produción nerados a quen na realidade os No seu lugar o Ministério de Agri- cuotas despeja incert idumbres a caso esta idea do fraude como soga1
produce.
cultura enviou a estes "ganaderos
lución ás cuotas está a ser propalos ganaderos", "Las Organizacións
leiteira. L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volven as vacas a médias

r--------- - --------------------------------------------- - - - --------------- ------- - ------------------------------~
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mazazo na frente para os nasos
agricultores, como a chegada da
seña de que a marte da sua explotación estaba aí, acobillada
en despachos de moqueta. Nen
en Madrid nen na Xunta saben
moito da mentalidade dos nasos
agricultores , do que significan as
vacas e, mesmo, as explotacións
leiteiras, nas que cifraron non só
o seu benestar despois de anos
de privacións, senón o futuro dos
seus fillos , levantadas na maioria
das ocasións con solitárias lousas de anos de emigración.
Así que, á maioria, non lles talen
de vender a sua cuota e deixar
de producir. Moitos non están
dispostos a que , por decreto ,
tronchen a sua vida. Outros non
venden porque seria traicionar
aos tillos , hipotecar o futuro, "e
non se sabe o que pode pasar",
por máis que non teñan descendéncia no agro. As nove pesetas
e média que pagan por litro en
sete anos é tamén unha cantidade que non ven resolver moito.
Na maioria dos casos non chega
para pagar a Seguridade Social
das persoas , "e xa non falernos
da contribución ", dinos o Luís de
Baixo.

Un estábulo
de 15 millóns para
bidón e médio de leite
O Pepe Osario pasou máis de
trece anos na Suíza, traballando
na construción. Comprou as mellares fincas que pelas veigas se
puxeron á venda. Casou e ten
tres rapaces. Hai menos de seis
meses que acabou a construción
dun novo estábulo modélico, por

ter até ten azulexos nas paredes
da sala de munxir; un cuarto para despacho, ducha e cama para
quedarse se hai algun animal a
parir. En total gastou máis de 15
millóns de pesetas. Ten 28 vacas , moitas delas ainda xuvencas e xa dá ao día máis de 300
litros. Agora a carta , "dichosa
carta de Dios que me sacou até
as ganas de comer!", afirma con
voz entrecortada , dille que só
pode producir "bidón e médio por
día, rediola! ".
1
1

lso non lle chega a nada. "Mira,
aquela vaca que teño ali , a Alemana xa pasa ela só dos 40 litros diários .Que fago con só 5
vacas", pergúntase indignado.
Entre el e a muller xa pagan 25
mil pesetasaomes de sindicato
e os rapaces van á escala ... "e
grácias que eu tiña os cartas no
banco para o estábulo ,porque
houbo quen se entrampou de
moito sandiós e ese non sai
adiante nen comendo papas de
millo".

ten que reducir a produción en
50 litros. Estaba disposto case a
facelo porque xa estou "até o
caralla de traballo e de que cada vez as vacas valan menos e
o leite o leven regalado ". O
grande problema é que só lle
dan 30 mil pesetas ao mes por
abandonar a explotación e con

iso "non chega para acabar de
estudar á filia e pagar a-Seguridade Social da muller''. Así que, .
"se non podo traballar, venderei
as vacas , pero co me.u leite non
negócian os do Governo: Xa farei eu o que queira con el. Trinta
mil pe~etas cada mes en cinco
anos . Eche unha léria!" •

.¡;Vacas con ·
.sobºr edoses

Trinta mil pesetas
ao mes
O Fernando do Muiñeiro cobra
unha pensión que non chega ao
salário médio interprofisional. O
tractor deixouno eivado. ·Ten unha explotación con 18 vacas,
ainda que chegou a ter máis de
cuarenta , largueza de terra posue para máis. Coa axuda da
sua muller e dun vello criado
vaille facendo como pode frente
ao traballo. Anda polos tres bjdóns de leite diários e, con iso e
coa pensión , dá estudado a unha filla en Santiago. El tamén

Unha das rnanifestacións protagonizadas polos labregos galegos.

"Falan das inxeccións de engorde para os becerros e vacas. A culpa é deles. Segundo está o prezo da carne o
que se dedica á cría de becerros non gaña nada e ten que
buscar unha forma de sair
adiante . Pódoche dicer de
moitos que viñeron usando
produtos proibidos todos estes anos . Que pasou agorc;i.?
Que como os prezos seguen
baixando e a maioria dos
agricultores non teñen a suficiente formación , estanlles a
aumentar a dose , po~ iso
aparecen eses casos. Eche
así , dígocho eu , como me
chamo Pacita", dime unha
agricultora talando dos diversos problemas das vacas e
do gado. O Xavier recórdame
como hai xa máis de ano e
médio que o SLG denunciou
estes abusos "e vós xa o sacástedes no periódico".•
-----------------------~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
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Distintas cuotas na CEE . (En miles de Tm.)
Povoación agrária' activa na comunidade. (1989)
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gada noutra fase máis da
contra -campaña e a que
contribuen certas empresas
interesadas en pagar menos o produto que xa anunciaron aos seus produtores
que, se se aplican as cuotas, vanlles recoller igual o
leite sen pagarlles o IVA.

A proposta
portuguesa
Outro ponto importante da
contra-campaña do MAPA
é a chamada proposta portuguesa. Este país, que
ocupa actualmente a presidéncia da Comisión Europea, propuxo que primeiro
se aplicase a redución de
produción, e que despois
se estudaria a posibilidade
de permitir un aumento
desta. O que o Ministério xa traduciu nos seguintes termos: Hai
1.500.000 toneladas de leite "ilegais", 600 mil elimnan-se a méio
dos abandonos, e as 900 mil restantes pédense a Bruxelas, co
que se aplicarían as cuotas a partir da produción actual. Entre os
gadeiros o cepticismo é total e a

credibilidade da "proposta portuguesa" nula. Quizá o Ministério de
Agricultura o que debería é perguntar-lle aos portugueses como
fixeron eles para incumprir o que
agora propoñen, quer dicer, nejgociar o aumento de produción
até os niveis de auto-consumo antes de aplicar as cuotas.•
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NOVAS INICIATIVAS ECONÓMICAS

A banca social permite aos depositários decidir en que van ser utilizados os seus cartas

Se ten proxectos, funde un banco
• HORACIO VIXANDE

"É unha cuestión de
soberania económica -di
Manuel "Nolé" Díaz, un
dos participantes na
iniciativa de criar un
modelo de financiamento
distinto-, de dispar
libremente dos cartas que
depositas nun banco.
Cando abres unha canta
corrente nunha entidade .
financeira, sexa un banco
ou unha caixa de aforras,
non podes decidir a quen
lle vai prestar o banco o
teu diñeiro, non podes
impedir que sexa
destinado a maltratar a
natureza ou a investilo e·n
fábricas de armas, por
exemplo, pero o diñeiro é
teu. Polo de agora non tes
máis remédio que facelo
·
pola tua canta".
Esta reflexión resposta á filosofía
da banca social, que nace como
solución dos cidadáns ante a necesidade de atapar canles de financiamento para proxectos empresariais, culturais ou sociais .
que, polo seu carácter alternativo , democrático e respeituoso co
meio natural e coas ·necesidades
sociais e culturais, non atopa
apoio nun sistema bancário que,
segundo os defensores da banca social, non consinte a participación dos depositários nen permite o afloramento dunha indústria alternativa.
Os defensores da banca social e
ecolóxica partel'.l do recoñecimento do diñeiro como motor do
mundo actual, como elemento
indispensábel para levar a bon
termo calquer iniciativa, inda que
o uso dese diñeiro poda causar
desagrado. Ante esa análise da
realidade xurde unha resposta
que pretende un uso axeitado do
dif'ieiro fundamentado na solidariedade e no respeito ás persoas
e á natureza.
Esencialmente, a banca social é
un sistema financeiro (banco ,
caixa de aforras, cooperativa de
crédito) na que o depositário ten
participación e esta participación
está comprometida ca meio natural, coa sociedade e coa ·cultura .Ouer dicer, un aferrador ou
unha aferradora depositan o seu
diñeiro na entidade e eses cartas
serven para financiar proxectos
con ou sen ánimo de lucro que
cumpran unhas características
tais como que sexa un proxecto
ecolóxico, social ou cultural. De
todos xeitos , non hai unha só
modalidade de banca social.
Na Galiza non hai tradición en
banca social, tampouco moitos
exemplos noutros lugares do estado , e agora empeza a xurdir
unha organización deste tipo
que ten características moi peculiares.

Tal e como están
as leis non .é
posíbel criar un
banco porque
necesitariamos
un depósito
inmobilizado
pero é probábel
que sexamos
quen de
constituir unha
cooperativa de
crédito local
Hai que unir

bs cartas aos proxectos, sinala Nolé Diaz.

xecto. lsto provocou que, nalguns casos, o fin inicial non pudese ser cumprido. O paradigma
desta situación é o Okobank de
Frankfurt, que foi criado polo
Partido Verde para investir en
proxectos ecolóxicos e de interese social e cultural pero que se
atopou con que dispuña de .máis
cartas que de proxectos que
respondesen ao fin para o que
tora criado o banco.
"A nós non nos vai a pasar iso",
di Nolé Díaz, membro da Asocia-

ción para a Banca Social e Ecolóxica. De todos xeitos, en principio esta asociación non é tan
ambictosa, está en fase de consolidación e, polo de agora, ten
obxectivos máis modestos. "A
curto prazo -comenta Nolé Díazpretendemos pór en contacto a
persoas con ideas, mais sen cartas, con outras máis solventes
para que lles fináncien os seus
proxectos". A médio prazo a pretensión de ABSE é a de se facer
cos meios económicos e persoais que a capaciten para facer

estudos de viabilidade dos proxectos cos que manteñan relación . A máis longo prazo queren
constituir servizos bancários alternativos. "Tal e como están as
leis españolas -recoñece Nolénon é posíbel criar un banco porque precisariamos 1.500 millóns
de depósito imobilizado , pero é
probábel que sexamos quen de
constituir unha cooperativa de
crédito local, nese caso só teriamos que contar con 150 sócios
que depositasen un mínimo de
10.000 pesetas".

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

A asociación Ridimoas, un proxecto
consolidado para rexenerar o bosque
Un exemplo, non tanto de banca social -que non o é-, pero si
de estarzo solidário e comprometido dun amplo coleitivo de
persoas, é o labor que a Sociedade Cultural e Ecolóxica Ridimoas está a levar
a cabo para tentar
rexenerar un bosque autóctono no
Concello de Beade, perta de Ribadavia.
Non é banca so cial, pero a eséncia
desta iniciativa corresponde coa filosofia deste tipo de
sociedades. O trabal lo e a aportación económica
das persoas asociadas van destinados ao proxecto.
Neste sentido, non
só as cuotas dos
sócios e das sócias son investidas
no labor de recuperación , senón
que os prémios e
os benefícios obtidos através de
conferéncias que
divulgan a experiéncia son reinvestidos neste pequ~no bosque de
un quilómetro cadrado.

Até o moménto , no resto do
mundo, a banca social destinaba ·
:
o diñeiro depositado nela a proxectos que ela mesmo escollia, : A relación coa ban: ca social é dobre,
. dependendo do interese do pro-

xa que non ten a mesma eséncia, senón que é o típico proxecto que adoita a apoiar a banca social.

centas persoas asociadas que
pagan 1.000 pesetas ao ano
máis aportacións voluntarias -di
Pablo Rodríguez Oitabén, Presidente da Sociedade Cultural e
"Na actualidade ternos cincoEcolóxica Ridimoas. Nun princí,,..._.-.------------..,, pio só tiñamos unh a hectárea no
centro do bosque ,
pero coa poi ítica
de reinvestimento
dos benefícios da
explotación e cos
cartas da xente
asociada , en tres
anos nos fixemos
con 12 hectáreas ,
ternos que chegar
ás 66 que ocupa
todo o bosque".

Na actualidade ternos 500 persoas asociadas, sinala Pablo Rodríguez
Oitabén, presidente de Ridimoas.

A experiéncia de
Ridimoas é cele bre mesmo tora de
Galiza, representa
o empeño solidário
pala recuperación
da natureza. Todo
principiou no curso
78-79 na Universi dade Laboral de
Ourense e durante
anos foi un praxecto sen nengun
tipo de cobertura
legal. No 89 constitúese a Asociación Ridimoas e
desde aquela as
enerxias das persoas comprometidas coa iniciativa
cantan cunha base
consolidada. t

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

O que distingue a ABSE doutras
experiéncias e o que vai evitar
que o destino final dos cartas
dos asociados vaian a proxectos
que non respostan ao tipo previsto e que será cada sócio de
forma individual quen decida a
que proxecto en concreto van os
seus cartas. "Nós , através dun
boletín periódico -explica Nolé-,
daremos canta aos asociados e
afins de cales son os posíbeis
proxectos e as suas necesidades económicas. Cando o oferecimento da aportación económi ca de alguén non abonde, agardaremos a que outra persoa faga unha oferta que a complete ,
entón paremos en contacto aos
interesados para que , segundo
un acordo entre eles , se produza
un préstamo ou unha doación '" .
Outra das especiais características desta tentativa de banca social é que esixe dos sócios e das
sócias unha militáncia compro metida.
Ainda que no estado xa houbo tímidas experiéncias seguindo este modelo , na Galiza ainda non
está consolidado. Hai un pequeno grupo de persoas que está a
pular polo seu desenvolvimento
pero ainda nengun proxecto foi
pasto a andar mediante este sistema. Os organizadores agardan
que as primeiras ofertas aparezan nos próximos meses, e que,
en princípio, sexan para fi nanciar
iniciativas sen ánimo de lucro. +
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ADIABETE

Se vostede é diabético

lem~re

que· a súa enfermida-

de é crónica. O bó control da diabete e a prevención de
posibles complicacións supón que vostede debe coñecer moi ben a súa doenza e actuar en coordinación co
seu médico.
A dieta adecuada e o exercicio físico son imprescindibles no seu tratamento. Pregunte tódalas súas dúbidas. Participe nas asociacións de diabéticos,

servir~lle

de axuda.

CONSELLERIA DE SANIDADE

·-
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ARECONVERSIÓN DA INDÚSTRIA MILITAR

Alternativa frente á crise da empresa

Bazán·poderia sobreviver
diversificando a sua produdón

Estados Unidos
deixou de ser
unha gran poténcia

• M. AGUIRRE / G. MALGESINI

Todos os colu mnistas dos diários de di.fu ión naci nal dos
EE .UU. critican. os comentários paternalistas los xap neses
sobre o estado da in dústri a nort americana. "Segundo un
axioma militar -comenta William Pfaff en Los Angeles
Times do 2 de Xane iro-., a superioridade mor·:i.I s bre
inimigo é máis impo rtante ca o domínio mat: ri a!. O xenera l
\Villiam Tecume. h Sherman, deixou escrito nas suas
memórias que os exércitos igual que os individuos teñen
alma. Isto é ben certo cando falamos de relación<>
internacionais''.

A Empresa Nacional
Bazán é, despois de
CASA, a indústria militar
española de maior
facturación. Nos seus
estaleiros fabrícanse a.
maior parte dos buques
que demanda a Armada
española, dende
patrulleiros a fragatas,
submariños ou portaavións. A sua
dependéncia dos
pedimentos militares é
moi elevada, xa sexan ·
do Ministério de Defensa
ou de mariñas
extranxeiras; un 80% da·
sua facturación ten un
carácter militar. Pero
existen alternativas
viábeis de reconversión.
A crise actual da Bazán maniféstase claramente polo seu baixo
nível de vendas . A sua facturación foi descendendo progresivamente ao longo dos anos oitenta , até o ponto de, a prezos
constantes de 1990, a de 1989
(46.733 millóns de pesetas) ser
case tres veces inferior á de
1983 (126.870 millóns) . Esta vertixinosa caída é debida fundamentalmente ao descenso en pi·cado das exportacións. No trién io 1982-1984, e fruto dunhas
importantes vendas a Exipto
(duas corbetas), Marrocos (unha
corbeta e catro patrulleiros), México (seis patrulleiros) e Arxentina (cinco patrulleiros), Bazán exportou por un valor médio de
50..000 millóns de pesetas
anuais. Nos catro ano seguintes ,
sen embargo , as exportacións tive ron unha média inferior aos
6.000 millóns de pesetas anuais.
Os incrementos conxu ntu rais
das exportacións proporcionaron
un importante traballo de carácter temporal, pero que non se
pode manter a médio prazo debido ás flutuacións da demanda
exterior do sector naval.
Ainda de forma menos espectacular que as exportacións , as
vendas ao interior tamén disminuiron nos últimos anos. Formadas esencialmente por pedimentos da Armada, estas vendas pasaron dunha média anual de
70.000 millóns de pesetas durante o quinquénio 1982-1986, a
54.000 millóns, durante o biénio
1987-1989, sempre a prezos
constantes de 1990. A província
da Coruña, na que está empraz ada, depende enormemente
dos investimentos do Ministério
de Defensa , polo que calquer
modificación dos mesmos ten un
enorme impacto rexional.
En realidade , a actividade de
Bazán, como a da maioria das
empresas do sector defensa,
non cria emprego, senóri que o
destrue. En 1989 traballaban
10.342 empregados, un 26,6%
menos que en 1983. Nos últimos
seis anos o cadro de persoal foise reducindo a unha média do

"Por moitos erros que os Estados nidos L ñan cornetid nas
décadas da Po guerra -prosegue comentári d Pfaff- ,
todos os países do mundo tomaron o governo d Washington
a sério, coma o dunh a na ión formidábe l qu tiña fe en si
própria. Pero iso xa foi. ivim s un cámbi d imp rt1ncia
crucial, un acontecernento hi:tórico: en 199- s Estad s
nidos deixaron de s r gran pot ' ncia ".
Para o colurnnisra a situación deberia producir máis m e.lo
que indignación. 'Hai un ano, os comentari ·ras falalnn e
non paraban dunha ova Orde Mundial liderada p 1 s
Esrados Unidos. (. .. ) Pero o mes pasado · norteamericanos
anoxáronse cando o portavoz do parlamento xapon '•s dixo
que os traballadores nonearnericanos eran agos e incultos e
que no de hoxe os Estado · nidos non enn máis qu un
sub-contratista xaponé . reacción dos Estados nidos foi
de rabia pero deberia ter ·ido d pánico".

O mercado non é para agricultores

Deberíase reforzar
a produción
de equipas civis·,
turbinas,
caldeiras, motores

5% anual. A dirección da empresa apresentou un expediente para reducir o plantel actual
(10.000 traballadores) á metade,
co que se producirian 5.000 despedimentos nos próximos anos.
O expediente de regulación de
emprego afectará durante 1991
a 3.745 traballadores, dos que
1 .593 pertencen á factoria de
Ferro!. Os sindicatos rexeitaron
este expediente e denunciaron a
pouca validez do plan estratéxico iniciado pola empresa en
1987, mediante a cal o INI investiu uns 54.000 millóns de pesetas na Bazán durante o quinquénio 1987-1991.

Produtos civis e
militares defensivos
Pero hai tamén outra posibilidade. No seu artigo "A conversión:
unha oportunidade para a Empresa Nacional Bazán", dentro
do libro Misis ou microchips. A
conversión da indústria militar en
civil (C 1 P-FU H EM, Colección
Economia Crítica 3, 1992) Vicenc; Fisas expuso con detalle os
problemas antes mencionados,
asi como as posíbeis solucións á
crise que enfrenta Bazán. Estas
pasan por emprender unha conversión á produción civil, resgatando á empresa do sector militar para transformala nun instrumento produtivo de utilidade social, ao tempo que se conservan
a maioria dos postas de traballo.
O propósito fundamental dunha
primeira etapa consistiria en diversificar a produción da empresa,

ampliando a gama de produtos civis ofertados, con obxecto de facela· menos dependente dos pedimentos militares. Poderíase manter a c'bnstrución dalguns produtos, esencialmente os que teñan
un carácter defensivo, que seguramente non estarán suxeitos a
recortes nas futuras conversacións de desarme. Neste sentido,
Bazán poderia continuar construindo patrulleiros , gardacostas,
sistemas de defensa aérea, cazaminas e dragaminas, sistemas de
mando e control e várias equipas
de electrónica de defensa.
Nesta primeira etapa deberíase
reforzar tamén a produción xa
existente de equipas civis, como
bens de equipa, turbinas, caldeiras, motores, grupos auxiliares
de xeración de enerxia, buques
de investigación oceanográfica,
buques de efecto de superfície
civis, novos materiais, etc.
Nesta etapa deberíase preparar
xa o que constitue a auténtica
conversión (segunda etapa), isto
é, o deseño e fabricación de novas produtos civis considerados
necesários e úteis para a sociedade . Os produtos susceptíbeis
de ser abordados pola Bazán e
o éxito deste empeño, dependerá de vários factores e condicións prévias, das que destacarian as seguintes:
-A experiéncia naval da Bazán
pode ser unha boa motivación
para esta empresa desenvolver
unha indústria relacionada con
actividades mariñas, non vinculadas á defensa militar, pero próximas á sua actividade tradicional.
-As experiéncias doutras empresas navais que pensaron na
conversión mostran a existéncia
de posibilidades para que unha
empresa como Bazán desenvolva actividades de interese social ,
entre outras , nos campos da
descontaminación, ecoloxia e teconoloxia mariña, explotación
dos recursos mariños e das
enerxias renovábeis, maquinária
industrial, metalúrxia e veículos
de transporte marítimo.+

O crítico Vadim Kozhinov dehme con Lev Anninski no
número 490 da re isrn rusa Boscreshennie. (Domingo),
antes Unión Souiélica J111emacional, edirada en Mosc va. o
programa dos 500 Días. ··o programa leva razón --di
Kozhinov-: a cultura non pode depender ó de ohxectivo ·
comerciai ; é un eitor que non ren que ver co mercado e
outro tanto pa a coa agricultura. , on é cerro que o · E ·tado.
desenvolvido , manteñan ao labrego no ámbito da relacións
ele mercado. O Xapón que é un país de terrirório cativo pero
densamente povoado cobre ao completo a demanda interna
de arroz. O Estado merca aos labrego o arroz por un prezo
que é dez veces o do mercado mundial. De que mercad .
podemos falar? Os prezo do campo norteam rican s n tres
veces o do mercado mundial. Ta existéncia humana hai
acrividades indispensáhei . Tal é o caso da cultura e a
agricultura. Son áreas das que non se pode prescindir ....

A gran traición de Felipe
A xo rnalista Marnja Torres di nunha entrevista en Integral
(nC1mero 146, correspondenle a Febreiro) "admiro a
moitísima xente d cornun que non sae nos xornais. · '- ' nte
que ten o valor de se enfrontar cada dia novam •nt, {1 sua
vida ainda que sexa ingrata dura. Admiro a quen deí 'nd,
cousas e a xornalistas que nunca serán con ciclos .__. trnhallan
en América Latina ou Eliopia. Tamén c.I spr~ci a m ita
xente. ·on intolerante cos qu non me gastan, co·1 ent
egoista e efímera. on aturo a fachenda. Eses fillos ch puta
do PSOE fixeron moito c.lano. Esa medi cridade ·1gora , ·sa
falla de solidariec.lade e a gran traición d Felipe ,onz{l l 'Z u
povo Saharahui".

A música de Cuba e o bloqueo
Santiago Auserón, de Radio Futura, a presenta 19 artistas
cuhanos nun disco titulado en'lilla del Son. Músic educad
no Rock, Auserón expli ca (El País, 8 de F breir ) 'slc.: cámhi
de orientació n no seu trahall o: "D svinculad se.las nosas
tradició ns, o Rock foi para nós o contacto cu nh a c nciéncia
profunda do ritmo que nos fo ra vedado.Copas das décadas ,
a autenticidade do Rock decántase coma folclore e lectrónico
(. .. ) No ámbito inlermédio, ternos que procurar o porvir
porque sen esa información máis arraigada , o Roclz valéirase
con ra pidez e facilidade polo seu carácter mercantil"
Auserón enxuícia os problemas da música e.le Cuba hoxe. "Os
problemas da música cubana non son outros que os
problemas da supervivéncia de Cuba. (. ..) Como español estou
doido -e non é un problema político senón emocional e
artístico-, pola postura oficia l de España fronte a Cuba , porqu e
coido que nos estamos a comportar outravolta coa atitude
colonial, fachendosa e des preciativa da anterga metró¡)ole . (. .. )
A Revolución cubana logrou face r de Cuha unh a nació n con
orgullo próprio e conciéncia do seu destino. Se a Cuha se lle
fai cair no caos, polo meio dun bloquo salvaxe e inhumano,
contraemos un.ha responsabilidade grande. Todo o mundo
sabe que as cousas de Cuba teñen que cambia r, pero por qu e
non lles dar tempo a facelo sen a presión e a ameazada fame
e do caos inducido?".+
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VCENTENÁRIO ECRISE LATINOAMERICANA
Lideraba o bairro autoxestionado de Villa EÍ Salvador

O burato negro
peruano levouse á Madre Coraje
•PRIMITIVO CARBAJO

Unha bomba despezou
o sábado o corpo de María
Elena Moyana, a Madre
Coraje dos peruanos.
Ela tíñase entregado á
defensa de Villa El
Salvador, unha barriada
autoxestionária de Lima
que María Elena contribuiu
decisivamente a erguer.
O seu líder indiscutido,
Michel Azcueta, recebeu
no nome desta
comunidade o Prémio
Príncipe de Asturias á Paz
e a Concordia no ano
1987. María Elena estivo
no Estado español para
falar da sua fecunda
experiéncia en
organización popular unha
semana antes de morrer.
Matouna a sanguiñenta
atrocidade que hoxe
campa polo Peru. Sendero
Luminoso puxo a bomba.
María Elena Moyana tiña 33
años e estaba ameazada desde
había tempo polos terrucos, que
non toleran o éxito doutras alternativas de desenvolvimento comunitário que as suas , e non teñen nengunha. O fanatismo da
Nueva Democracia que predican:
o terror máis cheo, o máis arrasador. Ela contábamo vai agora
para tres anos na casa de Michel
Azcueta , en Villa El Salvador
(eles dician máis ben Villa Salvador) : "Sendero é como un buraco
negro, sen saída: ninguén concebe un governo, unha administración rexentada por eles".
Michel Azcueta era o líder de Vi lla Salvador e María Elena, a lidereza. Uns amigos leváranme
á casa del e asi, de casualidade ,
coñecina tamén a ela, morocha
e forte. Estaba casada e tiña
dous tillos. Daquela todos me
contaban atrocidades: as de
Sendero, as de Alan García (no
governo) , as do Exército e da
policia: as atrocidades do Peru .
Pero eu fora a que eles me falasen de Villa Salvador e iso, mália
todas as inquedanzas , quentáballes a alma ..

Bairro autoxestionado
- Villa Salvador, pobo loitador é
o noso lema: todo o acadamos
con mobilizacións populares.
Nós, sobretodo, informamos .á
xente do que hai .

Villa Salvador é unha barriada de
300 .000 habitantes na periféria
de Lima. Xurdiu dun areal hai
vinte anos e ten unha significación emblemática na selvaxe expansión "urbana" da capital, que
medra e medra coa xeración espontánea de Barriadas ou Pueblos Jóvenes, os bárbaros da
modernidade peruana.
A cidade abandonada da história
multiplícase incesantemente sobre os outeiros de area. No puro
deserto. Máis ca casas, son
campamentos de esteira aliña-

dades. Ainda que eles , en Villa ·
Salvador, eran os prívilexíados
das axudas internacíonais.
- Pero tamén aqui moitos nenas
van á escala cun té , non almorzan outra cousa.
Paulo Freire e lván lllich , servidos polos xesuítas, nutriron de
teoria o proceso autoxestionário
de Villa Salvador. "I nicialmente
os obxectivos estaban máis claros, todo o mundo participaba do
formigueo de levar a teoria á prática. Agora hai máis abandono
nese sentido". Ela procuraba o
leite para os nenas. Os profesores dos coléxios deseñaban en
equipa a programación escolar, a
partir dos once anos os alunas
recebian formación profísional en
obradoíros próprios. Cada área
do barrio tiña o seu plano de
emerxéncia para respostar ás urxencias de abastecimento e estabelecer as axudas ás ollas,· de
xeito que a ninguén lle faltase algo que levar á boca.

A pureza de Sendero
Fotos : P. CARBAJO

Habitantes de Villa El Salvador.

dos nas pendentes do eriazo
-así o chaman- que a viciñanza invadiu para se dar un respiro
na sua marcha, iso parece, antes
dun derradeiro asalto a territórios
menos in óspitos. Coma tribos
erráticas do deserto: "as esteiras
que camiñan", dicíase. Pero non
é así. Desexan ficar xa, conquistar o direito á propriedade desas
parcelas de area, consolidar con
barro as vivencias antes que o
vento as leve, ou as sepulte nas
dunas.
As ondas masivas de imigrantes
que achegan a Lima fuxindo da
fame e da guerra, de todas as
guerras da serra, non rachan
drasticamente coas suas raíces.
Alguns volven ás montañas na
procura de raquíticas colleitas
que os axuden a aturar o tirón da
gran cidade sen traballo, e as
comparten cos viciños e parentes que trouxeron con eles na
escapada mentres esperan ao
exército ao que se apuntar para
executaren a invasión doutro outeiro de area. Entón pedirán a
propriedade e, se cadra, consoli darán a vivencia. Asi crece Lima.
Os Pueblos Jóvenes espállanse
ao longo de cen quilómetros de
litoral e sesenta cara o interior.
Villa Salvador é a insígnia deste
proceso expansivo , o soño prometeico dos desherdados , dos
desarraigados definitivos.
Aos habitantes de Villa Salvador
custoulles moita liorta acadar solo próprio onde viver, aí no eriazo, pero o conseguiron, e a plena autonomía qrganizativa. María Elena Moyana aglutinou e liderou o movimento de mulleres,
organizou a distribución interna
dos alimentos. A proeza de Villa
El Salvador foi internacionalmente recoñecida con multitude de
prémios que ela, coma Michel
Azcueta, viñan recebendo sen a
menor fachenda. El, no rigor da
sua independéncia , resistia os
cantos de serea de Izquierda
Unida. Maria Elena aceitou a militáncia política nesa formación.

María Elena tiña
trinta anos
avellentados pala
crua intensidade
da sua vida, pero
saímos á rúa
para que eu
comprobase
1n vivo o que me
ía contando
-Esta barriada vota toda 1U, tamén porque Barrantes -daquela
era o seu dirixente máis prestixiado- nos deu os terreas cando foi alcalde de Lima.
-Non nolos deu: fixo que se recoñecese a nasa propri~dade
sobre eles. A verdade é que nós
somos a envexa dos outros
asentamentos , pero os políticos
non están moi interesados en
que o exemplo se espalle.
-Tampouco o estaban cando
nós comezamos e, ainda ahorita,
cando gaban o naso desenvolvi-

MUNICIPALIDAD
OE VILLA EL

SALVADOR

GERENCIRS

mento, fano mirando á galería
máis que ás suas conviccións
sinceras. Nós estamos orgullosos do realizado , claro , pero ainda queda moito a facer. E iso
que nós, é certo , somos os privilexiados das barriadas.
María Elena tiña trinta anos avellentados pala crua intensidade
da sua vida Pero víaselle estalando enerxia e humor, e se cadra foi por isa e pola estreitura
da vivencia -dunha planta, coa
modéstia sinxela dos misioneiros- que saímos á rua para que
eu comprobase in vivo o que me
ia contando.
A carón da casa, nunha cociña
improvisada nunha espécie de
garaxe ou galpón, várias mulleres
atendian as caldeiras da olla popular, potes ferventes de millo,
patacas e carne que máis ben semellaba que a compraran nunha
casquería. O peixe ainda non estaba en cuarentena. Ela preferíao
á carne, ou ao revés , que máis
ten agora, non me acordo. Falaba
do gran problema que tiñan co
abastecimento de produtos básicos: non chegaban , as mulleres
facian colas e rebúmbio diante
das tendas esgotadas, as turbas
famentas asaltaban camións de
arroz á mesma saída do porto do
Callao onde carregaban ... Atroci -

No territórío da barriada , en fin,
habia chan para pastos e un polígono industrial que medraba e
repartía. Praticaban a democrácia de base e várias comisións
mixtas determinaban as relacións entre a comunidade de vicíños e o Concel lo de Lima. Eran
a excepción, efectivamente.
Noutras barriadas o comun é
que sexa a policia quen marque
as relacións coa sociedade urbana e non ven o xeito de se garantir o abastecimento de auga
potábel , de servizos de transporte , de electricidade, etc.
Pero en Villa Salvador todo estaba en obras, como se a barriada
fose un imenso tallo no que se
ian consolidando casas e prazas
como a máis firme aposta polo futuro, cando arredor todo eran estragos e íncertidume . Nísto seguen. Das esteiras á quincha, que
inclue cana e barro ; da quincha ao
adobe, do adobe ao formigón ...
Mais esta democrácia, amáis granada do Peru, non lle gasta a Sendero, que ten luces próprias: poñen fume ás granxas, desaferrollan o gado selecto de importación
coas mesmas armas que asasinan
q.os dirixentes, queren facer sal do
sangue das suas vítimas para que
a Nueva Democracia medre sen
impurezas ou más herbas ...
María Elena vivía ensumida nos
seus traballos de coordenación e
. ,__,ameazada: por ambas causas ,
mais particularmente por plantarlle cara a Sendero, gañou o alcume de Madre Coraje. Cando eu
a coñecin xa era un símbolo nesa loita, pero, sobretodo , na de
buscar, através da organización
e a pelexa dialéctica, o sostimento da sua xente , que morria de
fame e angúria por todas as guerras. Lago veu o cólera e puxeron o peixe en cuarentena, chegou Fujimori e absolveron a Alan
García. Pero aquí andábamos a
voltas coa Guerra do Golfo e a
Nova Orde, tiñamos outras teimas . Agora que ela voou a cachos e cun tiro na tempa é outra
boa ocasión para blasfemar.•
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Empezou na TVG
uns meses
despois de iniciar
as suas emisións
e despois de cinco
anos é un dos
seus valores máis
acreditados. A sua
entrañábel
despedida
noturna, "lsto é
todo. Boas noites.
Atá mañá", fano
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0 mundo da información meteorolóxica non é para o turismo1
senon para as xentes do campo e do mar'
• XAN CARBALLA

"A idade é fundamental para
transmitir fiabilidade e eu xa non
son un neno. O proveito desta información non é para saber se se
pode ir ou non á praia ou dirixido
ao turismo , é sobretodo para as
xentes do mar e o campo , que se
xogan desde a vida até a viabilidade dunha colleita. Nós ternos
moitos quilómetros de litoral e
valoramos situacións de até 600
quilómetros da costa, o que non é
fácil. Se a xente do mar esta satisfeita coa información que dou é
prémio dabondo.
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unha das figuras
'O mar de fondo
Santiago Pemán compraba unha
máis coñecidas e
série de pontos , en observación
mata á xente
directa, e ainda que fia perfeitaa fiabilidade dos
e poder predecilo
mente nos dados do satélite e
dos observatórios meteorolóxiseüs pronósticos
evita os accidentes' cos, ten unha pequena rede de
colaboradores, "falo con Xosé
man if estáronse
Antonio , na Contraria de Pesca dores de Cedeira; con Cristina ,
nun inquérito da
especialista en sinais marítimos
Conselleria de
do Faro de Vilán e co centro de
Sinais Marítimos de Silleiro. Son
Pesca: os
está verde é cando se pode pestres pontos con xente fíabel e
car e cando está azul non hai pesdunha situación estratéxica".
mariñeiros
"Hoxe a pesca é moi tecnolóxica,
En tempos era o mapa de isobaras
ca, se non hai noroeste non hai
e o seguimento das temperaturas
e o esquema de soles, nubes, chú sardiña, ... poder transmitir todas
segu1an con
do mar é importante. Cando o mar
via ou neve , desde hai uns anos ,
esas cousas con antelación é moi
r-------------------------------------------------------------------------------,
máximo interese
1
as predicións do
Nunca tivemos primavera'
tempo que
Nós tivemos nestes anos pa- Agora xa non se dan predi- mento interesa a un nivel médio
Santiago Pemán
sados veráns e invernos que cións a longo prazo?
non para unha información diária.
se saltaron todas as normas
dá na televisión
habituais.
Facianas en Washington pero non E ainda con esas dificuldades
tiñan
fiabilidade . Deberanse dar que vostede di, que tempo
dos galegas. É a
Pero é que en cen anos son máis a nivel institucional que de irnos ter nos próximos meses?
moi poucos os cámbios que po- gran público, porque a unha Conhistória dun home
demos ter. Ternos invernas se- selleria como a de Agricultura po- Facendo unha estadística de
cos pero tamén de moitas chú- día servirlle para a sua planifica- moitos anos, a Galiza nunca tivo
que desde que se
v i as , décadas con veráns de ción. Hoxe mesmo, no que atinxe primavera e para unha boa que
moita seca pero outras con chú- á Galiza, a pugna entre as baixas viña era mala. Hai dous anos tofixo piloto no 1954
via e aguaceiros. Se antes eran e as altas presións estudámolas do Maio e até meados de Xuño
dez anos dunha maneira agora dia a dia e segundo vaia evolucio- chovia a cachón , e- despois tiveven estudando
poden ser oito , dunha maneira nando pode haber moi boas preci- mos temparaturas que pasaron
case no dia a dia a determinada, pero de todos os pitacións na zona da montaña de de cuarenta graus. Agora esta· xeitos no naso paso pola vida Ourense, á que os frentes solen mos con seca e quizais en Abril,
situación dos ceos
pouco vamos apreciar esa mu- chegar moi debilitados e precisa ou xa a fins de Marzo, volverán
danza.
moito esa chúvia. Pero ese seguí- as precipitacións. •
gal egos.
L------------------------------------------------------------------------------importante para a xente do mar".

as fotos animadas do satélite fornecen máis certezas a quen olla a
televisión , "o satélite que utiliza a
TVG é magnífico, e mesmo podíamos ampliar moito Galiza, ainda
perdendo detalle na faixa costeira ;
pódense poñer pontos bermellos
cos cámbios de temperatura,.. . as
imaxes entran directamente para
ser editadas na televisión e ás ve ces teñen un tratamento para darlle
máis ou menos contraste".
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Mudou moito a capacidade técnica para estabelecer esas predicións?
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Antes facíanse observacións pero
habia problemas de comunicación
entre distintos pontos. Hoxe a información é cada seis horas e téñense dados case ao instante de
todo o continente europeu e o
Atlántico Norte, que son os dados
que máis nos interesan a nós , porque é por onde nos veñen as depresións , as borrascas e os anticiclóns. Pero este traballo quer un
seguimento contínuo , non se pode
deixar o venres e collelo o luns.

Meteorólogo
desde o avión
Santiago Pemán fíxose piloto de
avión no 1954, anos que lembra
moi duros , "cos trasatlánticos levando á xente a América porque
aqui non habia traballo", e percorreu toda Galiza desde o ar, "dame
igual falar de Pena Trevinca, Vimianzo , Negreira ou Coristanco:
coñezo todas as zonas". Ao facer-
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· se piloto, por afeizón e tamén por
abriga, iniciouse na meteoroloxia,
"ensinoume moito un meteorólogo,
Enrique Lerbo, que me deu moitos
materiais e integroume no servício
de meteoroloxia que daquela se
ampliou a vintecatro horas no aeroporto, onde despois pasei á inspección civil. Con el inicieime na análise de mapas , que agora xa substituiu a informática, e encarreirou o
meu gasto por esta disciplina. Moito máis adiante veu o da TVG que
me dá a satisfacción de poder facer aos demáis partícipes dos
meus coñecimentos.

'Prefiro poñer as
causas piar e que
despois haxa bon
tempo'

)r-

a
a
aja

·a;
:>S

as
ra
elle
ce-

ro

:m

dos ventas de Suloeste e dese
mar de fondo, estar calmo . O señor de Cedeira pode ir aos percebes pero o da Costa da Morte non
pode moverse da casa . Se nun
programa de televisión detallo
moito cada zona podo botar ün
cuarto de hora e a xente escacha
o televisiór. Mesmo asi procuro
poñer pior as situacións e que a
xente o tope mellar que ao revés .

Cámbio climático
Vostede sostén que non se pode talar con propriedade de que
estemos vivindo un cámbio no
clima.

Camiñamos cara unha época
máis seca, pero para facer un estudo de verdade teriamos que ter
. dados de case cinconcentos anos ,
e non os hai. A fins do século pasado rematou unha pequena época glacial, e existe unha fotografia
dun elefante cruzando o Támesis
xelado dunha a outra beira. lso
non pode darse hoxe e iso denota
un cámbio no clima. Observacións
empíricas dese tipo dan algunhas
luces pro falta perspectiva para
O inquérito da Conselleria de
poder afirmacións tallantes.
Pesca nas Contrarias deu que
os mariñeiros tiñan en grande
Agora fálase tamén do deterioro da
estima a información do tempo
capa de ozono. Pero que medidas
da TVG. Antes de vostede ning u én daba unha información habia vinte anos atrás? Que comparación podemos facer? Isa non titan polo miudo do estado da
ra de advertir os problemas de cermar, mesmo ocupando máis
tos productos aerosoles, etc ... pero
tempo que a información xeral.
ainda non podemos ser categóricos
en nengunha destas cuestións.
Falar da zona de Fisterra é como
falar dunha distáncia de aqui a MaQue factores influen neses grandrid, e pode haber ondas nun exdes cámbios que se observan?
tremos de 4 e 5 metros e perta da
costa pescar perfeitamente. ProcuHai un fenómeno que se está esro que, se a situación na mar, é
tudando moito, o do niño do Pacíimportante dala sen aforrar tempo.
fico, unha enorme zona con secas
tremendas durante anos e chúvias
O q,ue mata á xente do mar é o
torrenciais como as que vimos hai
mar de fondo, que é unha situauns dias en Califórnia. Que pasa
ción moi forte . Perta da nasa coscon ese Océano tan enorme, que
ta as ondas teñen uns douscentos
circunstáncias se dan para que
metros de longo, a primeira onda
haxa unhas secas tremendas, que
pode ter dous ou tres metros de
afectan a todo o altiplano de Améaltura; a segunda, que chega cunrica do Sul e de súpeto veñan unha periodicidade de 45 metros, ten
has precipitacións enormes. Nos
xa tres metros de altura e a derraEstados Unidos e tamén na Unión
deira, que ven xa nun periodo de
Soviética hai estudos moi exaustiquince metros, ten xa os catro mevos pero son sobre circunstáncias
tros: a primeira avísache, a segunque a nós non nos afectan moito.
da atravésate e a terceira mátate.
O percebeiro é unha persoa que
No equilíbrio climático influen
está xogando co mar de ~ondo,
moitos factores. Pensa que no
que sube coa onda de tres metros
tramo final do Everest detectáronque ven por riba pero sobretodo
se particulas do petróleo queirriacos nove metros que van por baido do Kuwait, e a tala da selva do
xo , e iso mata a calqueira. Poder
Amazonas vai ter efectos enorpredecir isto e evitar ese tipo de
mes, que tardará anos en deixar
accidentes é moi importante.
consecuéncias pero que é a heréncia que irnos deixar aos que
Pódese predecir atinadamente?
veñen detrás . En quince ou vinte
anos pode non pasar nada pero
Falando pola televisión teño que
en cincuenta pode cambiar o clixeralizar, porque hai situacións en
ma de quen sabe onde e as reFisterra con tres metros e en Cepercusións ser tremendas.+
dei ra, que está máis resgardada

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

'A sabedoria
popular
sobre
o tempo
é válida'
"Por necesidade a xente do
mar e do campo tiña que facer
as suas predicións , por exempl o para saber se habia ou
non que plantar. Tiña que observar a lua, os ventas , e de aí
as témporas, se quedan de
arriba ou de abaixo. De tanto
observar fixeron unha verdadeira escala.
A meteoroloxia chega moito
máis a fondo nas observacións a curto prazo, pero dun
xeito xeral ese saber popular
ten un grande valor: cando se
lle ve un halo á lua arredor xa
se sabe que ven un empioramento do tempo, en definitiva
iso reflexa unha nubosidade
en grandes alturas, con ar cálido. Unhas causas a meteoroloxia mídeas con precisión
pero a observación é quen de
razonalo desde hai xeneracións".
Esa transmisión xeneracional que era imprescindíbel
nun momento dado, hoxe segue viva?
A xente do campo evolucionou e a xente xoven traballa
no campo dunha manei ra distinta. Pero os vellos ensínanlles esas causas e pode que
o valoren ou non. Saben que
seu pai podaba a viña no
mes de Xaneiro, coa lua minguando para que sangrara
menos a parra, que ataba por
aquí ou por alá ; que cando
semente as patacas debe facer asi ou asá . No fondo somos galegos e diso non nos
esquecemos. Ainda que a
técnica gañe terreo , o ceo está aí para observalo. Seguirase talando das témporas ...
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Os Irmandiños.
Textos, documentos e bibliografia
de Anselmo López Carreira

Esta obra oferece
documentos
e textos
de leitura
accesíbel
para un
público
preocupado
pola historia
de Galicia,
a quen compre
dotar dos meios
para a
interpretación
axeitada
do proceso
histórico, que ten
neste período
unha inflexión
fundamental.
PVP: 950 pta. Nº de páxinas: 148.

Os pedidos a meio deste boletin terán un
desconto do 15º/o
PAGO DOMICILIADO

A REMETER

A

A

NOSA TERRA UNHA \!'.EZ CUBERTO

No me: .... .... ... ... ...... ............. Apelidos:

Explique o das témporas.

Neste momento as témporas, a
21 de Decembro, foron un dia
estupendo, e a maioria dos
dias transcurridos foron bons.
Cientificamente non ten explicación pero esa sabiduria da
xente do campo é asi. Eu xa teño observado as témporas desde hai anos e dunha maneira
xeral están atinando moito. •

je
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Un novo volume
da
Historia de Galicia.

1
1

Hoxe penso que a xente , mesmo da cidade , sabe o que son .
As témporas é cando entra a
estación. As doce da noite miras por onde queda o vento:
se está Norte pénsase que a
maioria dos tres meses seguintes van ser bós , porque
son ventas de anticiclón; se
quedan de abaixo , suloeste ,
cálidos e húmidos , pensan
que ese trimestre vai ser de
mal tempo.
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ANOSA TERRA
Nº 51 O- 20 DE FEBREI RO DE 1992

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

Enderezo: .......... ... ...... .. ........... .. .. :...... .. ..... ...... .... ... ... .......... .
Teléfono: ............................. Povoación: .............................. .

Banco/Caixa: .. .......... .. ........................ ....... ...... ......... ............ .
Conta/Libreta: .. .... ..... .... .... ... Nº da Sucursal: .............. ..... ..... .
Titular: ..... .............................. ..... .... ... ..... ..... ... .. .... ................ ..
Povoación ............................................................................. .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso , e con cargo á miña
conta, os recibos que ao meu nome lles sexan apresentados por
Promocións Culturais Galega S.A. (A Nosa Terra)

Data:

Atentamente (Si natura):
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'Como se pasa
Pepe Castro'

GONZALO

Seica o Concello de ponteareas
vai celebrar o día das letras Ga~
legas por todo o alto. ¿Por que
será?
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

A Europa das
cidades, mensaxe
socialista de agora, non
é, como din alguns, un
modo de combater a
Europa dos pavos, máis
ben é unha forma de
suplir a caréncia
doutros proxectos
tanxíbeis. Ademais
Francisco VáZ!qµez
ainda non se decatou de
que neste pais o 63Wo
da povoación vive en
núcleos rurais (o que
non quer dicer que viva
do agro). A Europa das
cidades leva camiño de
unirse a outras obras
similares: o Proxecto
2000 e As tribulacións
dun chino en China.+

Seica o Concello de Ponteareas sempre se opuxo ao idioma
Gal ego.
Seica foi xente
falar con el de
normalización
lingüística e el
lles dixo que a
el non se lle impuña nada.
Seica
Pepe
Castro di "Puneteareas " e non
Ponteareas que
é como se debería dicer.

Seica que
agora vai
haber festa
polas letras
galegas cando
o Concello de
Ponteareas
nunca
escrebeu unha
só letra en
gal ego

Se ica agora vai
haber festa palas letras galegas cando o
Concello
de
Ponteareas
nunca escrebeu
unha só le1ra en galego.

Seica os concurso de "Bailes Rexionais" ou de "Gaita" sonche feítos en español.
Seica nos toman o pelo.
Seica Bouza Brey tiña un poema
titulado "Ponteareas"
Seica toda a sua obra literária foi
escrita en galego.
Seica nos toma o pelo.
Seica agora que vai ser
o dia de Bauza Brey todos queren chupar.
Seica Pepe Castro é un
deles.
Seica se debe facer algo ...
Seica o nome dun coléxio será "Bauza Brey".
Seica unha casa vella
vai ter ali unha plaquiña.

Come polvo,
comeza o seu governo
cunha xuntanza de
gaiteiros e agora pide un
traxe de galega.
Descrebir a Fraga é
como observar un vello

calendário. •

Seica non sei se a placa vai ser
escrita en galego ou español.
Seica se pasa.
Seica vai pasar o dia e pasará a
romaria.
Seica despois "Cara al Sol con la
camisa nueva ... "
Seica todos queren aproveitarse.

Leopoldo Torres,
fiscal xeral do Estado,
non admitiu unha
proposta de HB, porque
"eu non admito
propostas de
delincuentes". De
seguido cerro u o ·
despacho da fiscalia e
pediu un taxi. Quedara a
cear con Juan Guerra e
Garcia Valverde. •

O Palacete da Xunta
en Madrid non é que

Seica hai unha jrádio e unha televisión ilegais que emiten en
castellano.
Seica Ponteareas é Castela.
Seica ninguén dirá nada.

farsa. Un home· chamado Pepe
Castro vaise burlar de toda unha
nación.
En solidariedade co galego todos
os días da vida. Manifestémonos o
dia 31 con motivo destes actos.+
MARCOS LÓPEZ

Unha obra
mestra
(Res posta
a Bernardo Maiz)
Todos coñecemos a simpatía de
Suso de Toro polo PSG-EG e por
Camilo Nogueira. Feítos así poden influir moito á hora de coller

o bolígrafo, mais non é o caso.
Suso fixo un traballo tan obxectivo como o faria calquer outro narrador de tan alta alcúrnia coma
el. Haiche poucos , meu amigo! E
non se menciona en nengun momento nen en nengunha parte
do libro a Galiza Socialista ou a
outras forzas por si sós como
únicas abandeiradas do antifranquismo galeguista.
Ah , meu nobre crítico! Ouéixaste
das longuísimas citas a Ramón
Piñeiro. Alegas que non sabes a
que veñen ,. pasto que Camilo
non é piñeirista. El tamén o manifesta (páxina 38): "Nunca fun
dos asiduos á camilla de Piñeiro ... " Mais todas as citas a Piñeiro son abrigadas . Seria igual ca
talar dun Castelao ou dun Risco,
que ven merecen tema a parte.
En nengun momento Suso conduce aos entrevistados onde el
quer, só fai perguntas precisas

CLEMBUTEROL
CLÁUDIO LóPEZ GARRIDO

Os avai;;:os técnicos nom podiam explica r que os piares jat s do me rcado, após umha breve estancia cm Catalunha , volras.sem ao r nto d
origem coma conformai;;:om durn Ben Johnson e a baixo prq;o , a pesardo custo do transporte e mortand ade no mesmo . A crise do secror
cárni.co ga lega, muito mai.s grave do qu e a do leite iro, nom é alh e ia a
esta competencia fraudul enta.
Restou-se-lh e irnrortancia as primeiras intoxica<;;:ons e, agora , mesmo se
di que o problema é de sobre-do.se. Por algo somos umha potencia
mundial no envenenamento por metílico, salrnone11a.s, ·1xeite ele col~a
ou em índices de colesterol infantil.
Para tranquilizar a opin.iom pública , detem-se alguns gadeiros , arrnce1ros ou "camelhos"; mas o clembuterol vende-se nas farmácias veterinária sem receita , como o resto dos medicamentos, ou ofe rece-se, com
composto vitamínico, polas casas. A sua ap lica<;;:om a nutri s;om animal é
um achado científico que e nche de orgulho aos investigadores, igual
que as tetas de silicona .

Seica algo vai pasar...
Convido desde estas oáxinas de
A Nosa Terra a todo s os galegas e galegas a boicotear os actos feítos polos Concellos de
Ponteareas con motivo da celebración do Día da Letras Galegas en homenaxe a Don Fermin
Bauza Brey.
0

Seica o día 31 de Marzo vai haber festa con motivo do 91 aniversário desde que naceu. En
Ponteareas haberá unha grande

As hormonas.somo símbolo da agricultura moderna. A sua utiliza<;:om
es tá permitida no paraíso gastronómico e.los USA; mas a excedentária
CEE nom se atreve a legaliza-la , apesare.lo informe favorável dos expertos, por temor as conseqüencias sociais num agro sem possibilidade de
emprego alternativo.
Nos santuários da corrup<;;: om, especulas;om e lu cro fácil e rápido , acree.lita-se que o cic.l ac.l ám, idiota como votante, tamén o é como consumidor. A sua defésa nom é simples assunt e.le economia doméstica, senom eixo e.le estratégia política , embora nom seja tarn impo rtante corno
a c.liscussom da o rc.l em do diana sesso m parlamentar.+
P.S. Susinho: O que hai, bcm se ve.

sobre os temas abrigados. Non
só o PSG tiña rivalidade co PC,
sen·ón tamén a UPG (ti, meu
amigo , non a mencionas) . Por
outra banda, nengun nacionalista
pensa que é inxénuo dicer: "Gali cia é un país extranxeiro. E marxinado", como ti ben pensas.
Non creo que veña ao caso
criticar tan duramente a andanza
de Camilo pala UPG dicindo:
"porque non había outra causa",
cando o culpábel de que Camilo
ingresase na UPG foi Ferrín. Loi touse contra o ponto de vista de
"un país, un partido", segundo as
manifestazóns de Xosé González (páxina 157).
Comparto a opinión do entrevistado cando di: "non hai ningunha
posibilidade de
que Galiza non
poida estar no
En nengún mercado común
e ser un país
momento prospero
" . TeSuso, conduce rnos que abrircomo nazón
aos enos
como estado á
entrevistados nova Europa
onde el quer que se está
criando. Se hai
algun culpábel
de que a CEE
medre co sangue dos labregos galegas, é o
governo español. Se Galiza se
rexese por si mesma, non haberia nengun problema para formar
a Europa dos trece.
Tamén coincido •na opinión de
que "a través dun poder político
e económico propio podemos
impoñer as nasas condizóns ".
Tampouco se manifesta esa teima anti Bloque nen anti Beiras
que ti dis. Méndez Ferrín di (páxina 304): "... Camilo non leu os
libros que leu Beiras, e Beiras
non leu os libros que leu Camilo.
Non forman parte da mesma
panda. ~on teñen a mesma formazón. E de coco". E máis abaixo, Beiras manifesta que non hai
confrontazón entre el e Camilo
dicindo : " .. .ainda na hipótese de
que pala parte de Camilo puidese esistir, nesa hipótese non pode esistir pala miña. E polo tanto
non hai confrontazón ''.
Penso que Suso , no seu libro ,
deixa constáncia da sua excelente dote de narrador. Non se manifesta na obra unha inclinazón
cara unha ou outra banda. Segue unha traxectória recta, e como xa dixen anteriormente, obxectiva. Este último libro de Suso
de Toro é unha magna obra. E
sobretodo, unha memoria de esquerda nacionalista.+
PEDRO BARREIRA SALGADO
(LOl HE Z )

Democrácia e
pobo maila
Fonsagrada
Vendo a actuación dos nasos políticos, en todos os eidos, estatal ,
nacional, provincial e local ; quizá
cheguemos á conclusión de que
esta non é a democrácia pala
que moitas xentes durante o franquismo, primeiro, deron a vida e
que na transición outras moitas
predicaban entusiasmadamente.
Os feítos amasan que esta política corrompida desde a sua base
non é nen a forma de governo na
que o pavo ten nas suas mans o
poder para o seu benefício nen o

· GALIZA EMUNDO
•
tipo de organización política e
social na que o povo participa de
maneira activa e efectiva en todos os procesos que teñen lugar
na sociedade.
O pensamento marxista considerou en todo intre que a democrácia burguesa (actual) era unha
forma de governo que habia que
esmagar. Segundo afirma o próprio Lenin: "E natural que un liberal fale de democrácia, un
marxista sempre se perguntará
para que clase?" Non se pode
falar de democrácia total, xa que
a un desposuído non sempre
lle será posíbel
ser demócrata Botar unha
igual que un indivíduo da clase ollada a
dominante, so- calquer
bretodo mentres
parlamento
non se leva a
cabo ese tan significa
cacarexado encher o ·
princ1p10
de
"igualdade de corpo de
oportunidades". depresións e
Non hai nen- sospeitas
gunha dúbida,
que vivimos nun país democjrático se a sua definición corresponde á conceición que dun xeito ou
outro se nos está a vender desde as esferas do poder e coa
consabida conformidade de certos meios de comunicación , consistente en votar unha vez cada
catro anos para elixir un novo
goberno ou dar a conformidade
ao que existe no momento de
celebrarse a eleición. Tampouco
se pode dicer que non vivimos
nunha democrácia formal, xa
que a Constitución española recolle unha série de princípios,
moitos deles aceitados internacionalmente , que non merecen
nengunha crítica no que aos
seus postulados se retire pero
que merecen dun xeito tallante e
rotundo a crítica máis absoluta
no tema da sua materialización.
Efectivamente, no seu preámbulo recolle que son fins dundamentais do Estado os da distribución da riqueza e compensación das discriminacións reais
que proceden da natureza ou da
sociedade ; preceito que non se
ve polas ruas nen polos distintos
sítios nos que fisicamente nos
atopemos (pergúnteselles aos viciños da Fonsagrada, se se distribue a riqueza con eles ou se lles
compensa das discriminacións
que dun xeito ou outro padecen
por consecuéncias da naturaleza
ou da própria sociedade).
Segundo os inquéritos que se
están a levar a cabo por diferentes institucións parece ser que
os cidadáns empezan a mostrar
desprécio, non sei se total ou absoluto , polos partidos e os políticos, pero, é preciso perguntarse:
"Desprécian a todos? ou o sistema en si tal e como está configurado na actualidade?; coido que
o desprécio é para os que están
actualmente dentro do mapa po1ítico, xa que os partidos están a
ser clubes de amigos para a defensa dos intereses particulares
e os políticos están a ser seres
avarentos que antes de deixar o
poder serian capaces de facer
calquer causa pódense comparar cos "Lagartos" invasores do
planeta terra na serie de televi~ .
sión "V". Non é semente o desprécio nos inquéritos senón a escasa participación eleitoral que
eleición tras eleición se está revelando. Se os gregos dician
que democrácia era "o governo
do povo", hoxe os chamados ocidentais compraban como a democjrácia é cada vez máis o go-

verno dunha minoria elitista que
utilizan a política como trampolin
para a sua própria sobrevivéncia.
A pergunta xurde: Mentres, o povo que fai? Por que consinte? , a
resposta pode ser de dous tipos
a xuízo dos sociólogos . En primeiro lugar, os dirixentes son o
reflexo do povo, quer dicer, reflecten unhas características vitais que a nível individual están
dentro de cada un de nós ou a
segunda, é que somos vítima
dunha manipulación permanente
e total desde diversas óp~icas .
Non sei cal das duas elixir, porque é de difícil eleición, pero non
obstante quizá me atreva a afirmar que están presentes as
duas, a partes iguais, se por unha banda estamos nunha sociedade que carece de valores espirituais ou que a escala de valores está cambiando, por outra ,
esa mesma escasez de valores
fan que exista unha manipulación ben recebida ou na que
existen unhas boas condicións
para o seu cultivo e posterior desenvolvimento.
Estamos ante unha auténtica democrácia, despois da exposición
anterior? Coido que se pode afirmar que non, xa que os níveis
mínimos que fan posíbel este
sistema non se cumpren en nengun senso. Se á escasa participación lle engadimos a nula preocupación e unha economia que
é o fin da sociedade podemos
comprobar que a actual democrácia non chega nen á categoria
de orjgánica, unicametne iguala
a esta na vertente gastronómica
(xa que aos dirixentes de ambas
as duas teñen unha grande in quedanza por comer coa· disculpa da dignidade do cargo , ago
do que discrepamos porque un
cargo é tanto máis digno canto
máis cerca está do pavo).
Son as Asembleas Populares
que de xeito espontáneo xurden
pola xeografia estatal a solución
ou subsanación dos vícios do actual sistema? Se por Asemblea
entendemos xuntanza de. todo o
pavo pódese afirmar que si debido ao escaso ou nulo funcionamento das institucións que tiñan
que exercer o control do poder
executivo. Botar unha ollada a

A NOSA TERRA

Nº 510 -20 DE FEBREIRO DE 1992

A

ALDEA

GLOBALláJ--_

~=========~,.....,============~

ELAS GANAN MEN Q S
NANINA SANTOS

O governo central insiste en que a Constitución é garante de igualdade,
de non discriminación por razón de raza, relixión, sexo (art. 14).
Se de igualdade ele sexos falamos , paga considerar, non obstante, a responsabiliclade do governo na discriminación salarial e de contratos.
o sector público as mulleres que teñen contratos indefinidos gañan
unha méclia de 488.700 pesetas menos ao ano que os homes. En troca ,
se o contrato é temporal, elas gañan unhas 50.000 pta/ ano máis que os
varóns. Iso si, entre contratos indefinidos e temporais, hai diferéncias
salaríais ele un 38% a favor dos fixos. ( o sector privado Elas sempre
gañan menos que os homes: 237.100 pta/ ano para as contratadas indefinidamente e 222. 400 pta/ anos se o contrato é temporal).
Ou sexa, que o governo do PSOE (coa mediación dos seus xestores e
co acorclo dos sindicatos en liza á hora ele negociar os convénios), ten
que resolver o dilema: Ou deixa de predicar ou dá trigo. Que non vale
criar un Instituto de la Mujer para defender a igualdacle e discriminar,
no sector que funciona con fundos públicos. Menrres, podemos ir anotando "atrasos". De 1991 , o 18,6% menos que os homes.+

··calquer parlamento significa encher o corpo de depresións e
sospeitas, a maior parte dos deputados non saben nen onde se
atopan, polo que estas Asembleas cun auténtico mandato imperativo poden exercer a representativid ade da que actualmente
adolecen os organismos.
No eido estrictamente local quizá
se poda facer referéncia aos Concellos Abertos como fórmula idónea de xestión con representantes no mesmo de todas as parróquias que compoñen o concello.
E preciso que o noso sistema
funcione, aquilo que Felipe González dicia no 1982, antes do
"gato pardo , gato negro que más
da", que o cambio era precisamente iso, que funcione.
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Un par de

receitas para
sermos
solidários
desde a casa
Ás veces, parécenos imposíbel
desde a nosa posición de cidadáns
-consumidores, preferirán chamar outros- indivíduos partícipes
dun pavo, trocar ou simplesmente
matizar certas relacións políticas
ou macro-económicas que se estabelecen lonxe donoso alcance.

E poda ser que certamente caíaOs meus viciños da Fonsagrada, - mos coas nasas voces no testemuñal mais nunca gratuitamente.
aos que coa vénia do Director
deste entrañábel semanário, dedico estas liñas, deron unha liErguer a nosa palavra solidária
ción de poder, o poder do povo
contra a opresión no mundo, rechazar os argumentos que conque non se pode confiscar e sedenan á pobreza e a fame a méguramente !les pa~ará aquilo que
dicia LAO-TSE: "E fácil borrar as
d i a povoación mundial, alertar
ecoloxicamente a un mundo que
pegadas, pero é difícil camiñar
non fai senón mirar para o embisen pisar o chan".+
go humano son elementos básicos cara a construción dunha noXOSÉ G. PACIN
(A Fo SAG lW)A)
va orde mundial ou, se se prefer,

saira caro , é que o
intermédiário foi Angel
Mario Carreña
Maribona. Descoñécese
a cifra exacta da
comisión, pero cando era
Conselleiro da Cotop
soian denominalo Mister
4%. Tendo en canta que
o palacete valeu 2 mil
millóns, saen unhas ... •

Telexornal de
, meiodia, Domingo 16.
Primeira notícia:uns
encarapuchadosrouban
26 mil pesetas a unha
parella. Entrevistas e
descripción. En contra da
restante léxica televisiva
(habitualmente
tranquilizadora) a notícia
sementa alarma e
temor
desproporcionados.
Segunda notícia e
seguintes: exitosa
campaña de recollida de
moluscos na ria de Noia,
a indústria conserveira
proporciona gran número
de pastos de traballo, o
granito galega expórtase
con éxito, novo aparato
médico no hospital xeral.
Conclusión: Gal iza
avanza victoriosa con
Fraga, pero hai que estar
ao axexo porque uns
poucos -desalmados sen
princípios queren
. destruirnos este paraiso
(bibliografia ao caso: ·
Psicoloxia de masas do
fascismo). Os telexornais
teñen tan pouco que ver
coa realidade que até é
posibel que os filmen
todos xuntos e que os
emitan por capítulos,
como os seriais
venezolanos.•

El Correo Gallego
ven de publicar un libro
cun ·chamativo anúncio
na contraportada do
hostal "Mi aguila". No
mesmo aparece a gran
tamaño a aguia imperial
do escudo franquista, o
xugo e as frechas e unha
imaxe do val dos caidos.
De susto.+

A mesma semana

ANXO IGLESIAS

Vendedores ambulantes recollen firmas na rúa viguesa do Príncipe en contra
da sua expulsión. Non temas outro trabal/o e tampouco nos deixan vender, non tacemos mal a ninguén
afirma Ahmed, inmigrante marroquino. Din que perxudicamos ao comércio, sinala, pero nós non somos
competéncia para eles. Quen si o é, é o Corte Inglés. •

que se comezaban a
aplicar as cuotas lácteas,
as Nuevas Generaciones
del Partido Popular
encolaron os balados
cun cartel que amasaba
a un home botado sobre
unha muller no leito
sobre o lema pasión por
Europa. A iso
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chámaselle visión de
futuro e conexión coa
sociedade. +

Dous bancos do
Pakistan reclamaron
no Tribunal Supremo
daquel pais contra unha
decisión dun tribunal
islámico que prescribiu
que todas as operacións
financeiras debían
realizarse sen interés. A
decisión do Tribunal
Federal Islámico
considerou que todos os
intereses bancários
debian ser calificados de
usura (a usura está
proibida polo Corán).
Con isto compréndese
moito mellar a cerval
oposición de Ocidente ao
integrismo. T ócalle o
ponto fraco. +

No Paré!guai, o
guaran1 ven de ser
admitido como lingua
cooficial. O idioma
í ndixena é coñecido polo
90% da povoación e
talado en exclusiva polo
40%. Non está mal
tardar 500 anos para
constatar legalmente a
evidéncia. •

••••••••••••••

dun desenvolvimento sostíbel.
Mais, que poderemos fazer nós
desde a casa polo mundo?

A COTOP .e as
vivendas sociais

Se nos decatarmos da necesidade destas tres premisas -ampliábeis loxicamente- xa teremos dado un primeiro importante
paso. Se aplicarmos logo aquel
máxima dos verdes alemáns
"Pensa global, actua local" veremos a grande cantidade de accións mesmo individuais que son
posíbeis. E van dou exemplos:

A Coordenadora de vivencias sociais considera que nos atopamos
nun momento especialmente decisivo no importante tema da vivencia social, debido a que a COTOP está a redactar o futuro decreto de adxudicación de viven cias sociais polo que xa se han
rexer as da vindeira convocatória.

Participar na campaña anti-bloqueo a Cuba -nori fai falta declararse comunista, nen ser sobriño de Fidel- aportando medicinas -como están a facer moitos médicos e farmaceúticos do
país, e mesmo SEUR aporta o
seu transporte gratuíto- ou material de todo tipo e por suposto, denunciando Éfácil
publicamente
esa sangrante continuar a
situación da que enganarse e
son cu lpábeis
os USA pero dicer que nada
non menos os se pode facer
seus aliados.

O primeiro borrador ao que tivo
aceso a CdeVera claramente impresentábel desde unha perspectiva social, pois o único que facia
era dar clara preponderáncia ás
famílias con máis recursos.

•

·Participar :s na
campañp. de boicoteo á empresa
NESTLE que, sen nengun tipo de
escrúpulo, disfarza de axuda humanitária a sua entrada nos mercados africanos e asiáticos co leite maternal. Toda vez que un recén proba o leite de "regalo" tórnase adicto rexeitando o peito da
mai, coa conseguinte perda de
defensas, o desmesurado desembolso económico, e o martírio da
busca de água en boas condicións de potabilidade, angustioso
problema en tantos países!

É fácil continuar a enganarse e
dicer que nada se pode fazer; dicer, por exemplo: iso nada ten a
ver comigo. Dicer que son cuestións de relacións económicas ao
máis alto nivel, que apenas podemos governar a nosa casa.
O mundo depende de nós e nas
nosas mans está trocar, paseniño, paseniño, fame e morte por
xustiza solidária. •
FRANCISCO SOUTO

(MUHos)

Policias e poemas
Nos momentos aparentemente
máis complicados é onde se pode comprovar a verdadeira falha
moral das persoas. A um já lhe

faltam palavras para calificar actitud es. Qué máis dá!. ..
Trabalhemos para o futuro galega, independente e socialista.
O curioso é que incluso nas piares circunstáncias um atopa raiolas que assoman polos recunchos máis insospeitados. Na
"Audiencia Nacional ", tirado durante 14 (catorce) horas num
chabola quadrado, sem nengum
tipo de moble e sem máis luz
que a de unha lámpara, podia
escuitar a policia de guárida, todos eles galegas (contrastes coloniais!) discutir sobre a oportunidade ou nom da existencia do
Exército Guerrilheiro, com curiosas teorizac;:ons pola sua parte
que revelavam a semi-consciencia da marginac;:om da nac;:om
galega de que nom sabiam s·e
eram parte.
E tamém dá grande animo o ir
lendo, nas paredes do reduzido
habitáculo, as consignas escritas
por tantos militantes revolucionários que, depois de passar por
situac;:ons pouco gratificantes em
maos das forc;:as represivas , tinham folgos para gravar siglas e

ideais junto a um insitente "negao todo ante o juiz".
Incluso, um poeta galega anónimo tivo tempo a escrever uns
versos, junto a outros em euskera e catalans , de carácter relaxante, que tivem tempo a aprender de memória:
Polo mar abaixo
umha troita vai,
com jeito se move
hoje quer bailar,
e ri-se aos que a miram
igual que um caimám ;
r:ufa se move,
onde ela irá?
"bailar eu quigera,
amigas dorio,
bailar, bailarei,
ouvim a chamada,
sentim o cantar,
onde vós, irei ".

As horas, em certas situac;:ons,
som intermináveis.
Mentres , outros , tinham presa
por descalificar, depurar, expulsar, anatematizar. Que pena de
almas em pena!+

A COTOP, segundo se nos comunicou na entrevista que o pasado Luns dia 1 O mantivemos ,
xa ten un novo proxecto , que ,
ainda que mellara o anterior borrador, mantén moitas das suas
eivas . Asi , segue sen garantir
dun xeito definitivo que as famílias con menos recursos, aquelas que teñen traballos menos
estábeis , que se atopan no paro,
na economia sumerxida (da que
eles son as vitimas e non os responsábeis ), etc. podan aceder a
unha vivencia en condicións , que
se axeite á sua situación sócioeconómica. O novo borrador non
considera máis posibilidade que
a vivencia en venda, sen ter en
conta que as vivencias en alu guer permiten maior flexibilidade
para atender a eses colectivos.
En definitiva, continúase a eludir
a responsabilidade que a Xunta
ten no desenvolvimento dunha
política social séria.
A e de V enviará á COTOP as
suas propostas sobre a mellara
do presente borrador, sobretodo
no tocante á necesidade de demostrar "ter capacidade suficiente de pagamento" para o aceso á
vivencia social.
Por todo isto queremos chamar a
atención sobre a gravidade do
problema , pois nos estamos a
xogar o futuro dos miles de persoas qu,e carecen dunha vivencia
digna. E imprescindibel facer un
decreto máis xusto que o actual
borrador da COTOP, sen que a
Xunta eluda as suas responsabi lidades sociais , deixándoas nas
mans dos bancos, e deixando de
atender xusto ás famílias que
máis o precisan . •
COORDENADORA DE VIVEN D

MANuEL CARNEIRO GoNZALEZ
(CARA BA

l IEL)

CION EN ~E~ION CONTINUA
A radio é unha continua fonte de
información. Noticias instantáneas, puras. Cando se producen e

A RADIO MARCHA

como se producén. Automáticamente.
Así é a radio. Grandes periodis-

tas que cambian a pluma polo micrófono . Para telo informado sen
parar, de día e de noite.

So w
(V1 ~ )

•

•

u1e1r
CULTURAL

A NOSA TERRA

Nº 510

Os folkis, contra o proteccionismo
e por unha plataforma que os represente
En Marzo celebrará.n un novo encontro máis de dez grupos,, compositores e cantantes
• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ

tara nosa experiéncia a esta iniciativa" . A reivindicación institucional céntranna Milladoiro nunha
maior dotación de infraestruturas,
_verbo das sás de concretos e centros de ensino, non para pedir subvencións. A respeito deste punto,
Moncho Garcia, que foi o representante do grupo na primeira xuntanza, maniféstanos: "tamén poden
acusamos a nós de protección oficial, pero cando fumos o ano pasado a Norteamérica, por exemplo,
procuramos un patrocinador, que
tamén podería ser unha firma comercial... foi a Xunta, pero a cámbio difundimos propaganda do
"Xacobeo 93" nos distintos estados
onde actuamos".

O vindeiro 11 de Marzo
está previsto se reúnan
en Santiago un fato de
músicos galegos
encadrados na etiqueta
"folc", con todo o que
de polémico conleva tal
apelativo. Esta xuntanza
vai pr cedida de outras
dua , pr viam nte
1 bradas os dia. 9 de
Xaneiro e 11 de
F breir , igualmente na
apital gal ga.
A falla de información co ncreta
verbo do tratado até agora ne tes
encentro informai é unha constante no di tintos requerimentos
demandados desde a redacción deste periódico. Os mú ico interesado na criación dunha 'Plataforma
Folc Galega ' non pasaron de reunir e para un imple intercambio de
opinión , no cur o do cal foron xurdindo di tinto temas de comun intere e para o colectivo que repreentan. Froito destas duas convocatórias emitiu e un comunicado, no
que denúncian unha situación clara
de abandono e desinterese por parte
da adrnini tración autonómica, trato di criminativo no meios de comunicación de ma a oficiais, auéncia de circuitos no que realizar
a ua actividade, asi como inexisténcia de vías de promoción e difuión. Mália non e tar asinado por
todo o participantes o comunicado dá conta do grupo e oli ta
que, coa ua pre enza nalgunha das
reunión , manife tan e ·tar intere ado en que a iniciativa vaia para
adiante: Alecrín, Arco da Ve/la, Armeguín, Brath, Emilio Cao, o grupo d pand r teira Leilía, Milla doiro, Muxicas, Na Lúa Uxia, ·on
a lgu ns dos particpante , qu nun
futuro próximo pode engadir novo.
nome , xa que no e:cu to comunicado co nc lu en: " ... e tanda e ta
plataforma aberra ao re to do grupos e artistas d mú ica.fo/c galega
que c mpartan e ta problemática".

P l "mica artifi ial
Mália a denúncia in titucional implícita no texto redactado, o entir
mái extendido na opinión dos múicos é o de . refugar calqm~ra tipo
de mecenazgp que ·: póifüi.'·chegar de
cn lquera organisino público. Esta

Ricardo Portela.

X.L. SUAREZ CANAL

idea foi motivo de polémica por
parte dun xornal galega, que terxiversou a información até o ponto
de transguedila no sentido contrário á opinión máis estendida. Destinatário directo do pub1icado no
seu dia por "El Correo Gallego"
foi o grupo Milladoiro; un dos seus
componentes, Mancho García, comentóu alporizado a A Nosa Terra

que "nós denunciamos o corprati vismo e a subvención", en contra
do informado no xornal compostelán. O nome estrela da música galega, coma colectivo artístico, asume a sua presenza na "Plataforma"
coma observadores, "para romper
coa lenda negra creada a carón de
nós neste mundo artístico", engade
García, que comenta o esplendoro-

so panorama que contempla o grupo actualmente: "a nós nunca nos
foi tan ben; proba diso é que no
vin deiro mes de Xuño estare mos
en Alemaña, tocando coa "Orquestra Sinfónica de Sttutgart" no "Teatro da Ópera de Manheinn", para
logo continuar a Finlándia, onde
ternos concertados tres concertos;
entón, nós o que queremos é apor-

CUESTIÓN DE DIGNIDADE
- X.-M.E.
A cel·ebración desta
máis; móvense moi reunión , por pouco
tos discos e moitos
pretencio a que aincartos a carón del, é
unha manifestación
da exan, evidéncia a
necesidade dunha aucultural moi arraigato-defen a que moida na sociedade".
to músicos galega
e nte n no eu cotián
É cuestión de dignideambular por cenádade o que, obxectirio e e tudos de gravametne, move desta
vación. O pa ado ano
vez aos músicos gaforon a banda s de
lejgos. Parece mentimú ica , e o pre ente
ra pero é as i. Podernos presumir de múe máxico '92 estreouse con outro atisbo
sicos recoñecidos pode reivindicación,
i o mundo ad iante ,
· con notas musicais Colectivo Paseniño, xa desaJ?arecido, 'o gaiteiro estaba valorado até pe_ro aquí o/a profepolo meio. Resulta que chegaron as bandas':
sional que se précie
debe procurar incidir na totalidade das fases que concurioso recordar o manifestado no seu dia polo desapaleva a criación e difusión artística. Non hai, certamen recido "Colectivo Paseniño": "o gaiteiro era un personaxe moi valorado na Galiza a princípios de século;
te, infraestrutura.
parece ser que este rol foi esmorecendo cando apareceron as bandas de música". Pola sua banda, o egréxio
Pola sua banda, o afeizoado atopa s urtida a tenda de
discos con productos de procedéncia variada , nomea' Ricardo Portela, co gallo da criación da ."Asociación de
. Gaiteiros", hai tres anos, laiábase: "o gaiteiro, habitualdamente do mundo anglosaxón, e non adoita reparar
mente, víñase considerando o "tonto do povo"; nas fesnos condicionantes que determinan o resultado final do
producto; apenas se lle dá importáncia a factores como
tas cobraba o último, _cando cobraba; tocaba para cobrir
un recheo". Outro gaiteiro, desta vez dun consolidado
un estudo de gravación, a incipiente indústria musical...
grupo "folc" galego, comentaba a este informador que
Os músicos, en xeral, esfórzanse en desafiar as lirnitanun programa da TVG, o espácio estelar do mesmo,
cións condicionantes, e os grupos e solistas "folc" teñen
coa consabida única entrevista musical, ía ser reservatecido paseniñamente o esplendoroso panomara "folc"
da para un grupo "pop" madrileño, que por outra banque disfroitamos no no o País; os canle difusores (noda, serviriase dos servizos dun camerino, ao que non
meadamente emisoras radiofónica ) parecen xordas,
mesmo inconscentes da problemática que os envolve;
accederían os músicos galegas ... claro que o plan inicial "televisivo" modificóuse por mor da protesta netéimase no ben gravado, no tecnicam ente "perfecto",
pero menos nos meios para conseguilo: "non valoras
gociadora dos artistas autóctonos . Un terceiro gaiteiro,
desta ve¿, mergullajdo de cheo na modernidade "folc",
por igual o cine cubano que o cine de Hollywood' ', coviña gozoso dun estudo de gravación de Dublin: "en Irmenta X. Paz Antón, músico de Na Lúa, qtie engade:
landa o "folc" é un fenómeno artístico e sociolóxico
"eu pertenzo a unha cultura de resisténcia".t

O aludido comunicado, nomeadamente a s ua manipulación, foi o
detonante que deu pé a que alguns
meios de comunicación se interesen por este xérmolo de unidade
que anima aos músicos "con rái ces"; e é aqui onde su rxe unha polémica real, verbo do carácter artístico que poida coller a "Plataforma" na sua posterior e previsíbel
andaina: a variedade de tendéncias
que engloba tan diverso colectivo
de músicos provoca que alguns dos
seus integrantes non se identifi quen co apelativo "folc", decantán dose polo de "música étnica"; en
calquer caso, resulta evidente que
todos parten, ou teñen como referéncia, a música tradicional ou o
folclore, agás o excepcional caso
dos cantautores. Especie esta pouco estendida actualmente no noso
panorama artístico; Uxía manifesta
a este respeito atoparse sóia cando,
no curso dunha das reunións , lamentóu a falla de voces que canten
no naso idioma.
No devir <lestes dous encontros, estabelecéronse contactos que doutra
fo rma dificilmente poderian producirse; moitos músicos coñecéronse
persoalmente nesta sorte de breve
convivéncia, e é posíbel que froito
dela agramen novas e enriquecedoras experiéncias artísticas. Outro
tema tratado foi o papel das distintas televisións na difusión musical;
déu se unha división de opinións
verbo das distintas opcións disponíbeis: falóuse a prol e en contra da
preséncia de músicos deste colectivo a carón de figuras comerciais,
asi coma do doado que poida resultar aparecer a olios do espectador
no marco dun decorado con clara
estética " pop"; da necesidade de
actuacións gravadas en directo ...
Todo isto esbozado, lonxe de calquera tipo de conclusión.•

A variedade de
tendéncias
provoca que
alguns non se
identifiquen co
apelativo folc.
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•Convocan
subvencións
para editoriais
e 'traduccións

• Notícias de
Azos de Esguello
A polémica que arrastra con sigo
Azos de Esguello , gañadora do
Alvaro Cunqueiro de textos
teatrais, está criando verdadeira
expectación cara a obra. O autor
da peza, E ulóxio Ruibal , fixo
público un comunicado dias
despois da rolda de prensa
conxunta CDG-IGAEM, onde
pontualiza que si existe un
compromiso expreso do
Conselleiro de Cultura de producir
a sua obra desde a unidade de
produción institucional , ainda que
"ao parecer hai un interese
excesivo en desfacerse da obra.
Ignoro as razóns. Algunha xente
que a coñece séntese obrigada a
sospeitar na pantasma da censura,
tendo en canta que a sua temática
incide na actual realidade
política".
Ruibal chega a propoñer, "para
evitar que a miña obra sexa motivo
de discórdia e envelene o ambiente
teatral ", que se retire o seu texto,
renunciando ao direito que lle
corresponde segundo as bases do
certame que gañou, pero esixe
como condición que a compañia de
Xoán Cejudo, que ia ser o director,
sexa a encarregada de levar á cena
unha peza dun autor galega vivo.•

•Mil festas para a língua galega
O. vindeiro 2 l de Febreiro ás 13 horas , a Casa da Cultura do Concello de Redondala acollerá aos representantes de máis de 40 concellos galegas, que asumirán
un manifesto que recolle as liñas básicas da campaña
de normalización lingüística das festas populares que o
concello pontevedrés ven publicitando desde 1986.
Segundo Xaime Rei , alcalde da vila dos viaductos , a
convocatória segue aberta aos concellos que finalmente se apresenten, e persegue conseguir que as festas populares non se afasten ano a ano da nosa língua. "En liñas básicas trátase de que o 40% do repertório das or-

•Un ano de Escala.
de Imaxe e Son
Catorce alumnos co título de
Técnicos Superiores de
operacións con cámara, nove
de son e dezaoito de

posprodución , é o resultado
da primeira promoción que
remataron no mes pasado
os seus proxectos de- fin de
curso na EIS de A Coruña.
!'{este ano de funcionamento
os 91 alumnos admitidos,
produciron trinta

questras se interprete en galega; que os animadore · e
presentadores se expresen na no a língua· que a comisións acorden cos curas que a Mi a Maior e realice no
idioma dos galegas; que se cumpra a lei de ímbolo
.no tocante ás bandeiras que adornan as rua e o campo
da verbena e que os concellos só ubvencionen o ca rteis das festas se están en galega.
Outra das iniciativas que van acar adiante, apoiada tamén pola Dirección Xeral de Política Lingüística, é a
edición dun disco con carro cancións acruai na ua
versión ao galega, para que o grupo que están durante o inverno ensaiando os novo repertóri o se animen
a facer versión galegas.•
documentais, cunha média
de cinco minutos de
duración; doce
c urtame.traxes de ficción,
dez programas de rádio,
clips mus icai s, publici tários,
reportaxes con foto fixa e
vinte reali?acións de

programas televisivo .
Vária da produción do
al umnos proxectáron e no Centro Galego das Arte
da Imaxe e foron emitidos
. alguns programas por Radio
acional. +

A Conselleria de Cultura fixo
pública a orde de subvenc ión
para produción de libros en ga lega
e tradución doutra · lín gua á
no a. No manifesto de inte nci ' n, a
Con elleria xulga nece árias estas
ax uda ' para acadar unh a maior
no1mal izac ión do ec tor (... ) e
de te xeito o c idadán de Galiza
poder acceder a mái e me ll are.
libro a un prezo eq uiparábe i
ao publicado noutra · líng ua , e
o e critore galega , por ou tra
parte, terán meno dificuldade
para publicar a uas obras d
cri ac ión".
A ubvención a ediroriai non
poderán uperar a 450.000 pe era
por título con i tindo no
eq ui valente ao 75 por cen to do
prezo de venda ao público.
Finaliza o prazo de apre entación o
3 1 de Outubro.
No tocante a tradución a contia
abalará entre o 40 e o 75 por cento
do e tricto c u to de impre ión,
para aq uela obra non de criación
(comic , grande proxecto
editoriai ,.. . ). Para a tradución de
obra orixinais noutra língua "
con istirá no libramento do
importe de tradución egundo a
tarifa da A ociación de
Traductore . •

• Mulher e cultura
Con e te título va i e celebrar un
impó io internacional o dia 27.
28 e 29 de te me en San tiago,
organ izado pota AGAL e
departamento de Didáctica da
Língua e Literatura da
univer idade compo te lana.
Leeran e 70 comunicacións e
apre ·en tara n e 20 p néncia., en tre
a · que e conra coa de Maria
Xosé Queizán. Elvira ou to. Pilar
Garcia Negro ou Victória arvalho
Cale ro. A xornada s serán
apresentada por Araceli Hcrr ro,
Aurora Marco e Helena
Alvaredo.+

•Volve
Gc:ilicia no tempo
A expo ición que tanto éx ito
acadou en San Martiño Pin ário ,
estivo concebida polos seus
organziadores, .c omo un proxecto
que permiti se reabilitar e adecuar
espácios de exclusivo uso
relixioso, para a actividade
cultural. A reabilitación de San
Martiño vaise continuar agora,
pensando na celebración do ano
Santo. Nunha recente reunión entre
o Conselleiro de Cultura e
Arzobispo Rauco Vareta,
sentáronse as bases dalguns dos
proxectos previstos.
Fundamentalmente deuse paso ás
exposicións Santiago en América e
As p eregrinacións a Santiago.•
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Série negra
autóctona?
Crónica de sucesos
de Ramón Caride
No n" 502 de A Nosa Terra, Ramón Caride Ogando publicou un
artigo titulado " Claves para unha
série neRra galega"; claves .que reeditaban a vell a noite na que todos
os gatos son pardos. Para o noso
autor a série negra é "máis unh a
mirada, unha vi s ión do mundo,
pre ente me mo en obras ás que
habitualmente non se lles coloca
e ta etiqueta, antes que ( ... ) un
conxunto de regra ou normas estándar á que teñarno que facer
referéncia continua, exa para re pcitala , sexa para tran gred ilas".
Esa mirada, esa vi ión do mundo
inclue, entre outra c lave : " ironía,
retranca, distanciamento através do
recur ·o ao humor", "a maraña de
relacións non formai que envolve
a cotio e se superpón, entre nós, á
estratificación social'', "a violéncia
como expresión dun conflito da
. ociedade co exterior e consigo
me ma, sexa atravé da narración
da decadéncia do mundo rural tradicional, ·exa na negación do própri o pa ado na s c las e · urbanas
emerxente ",etc.
E tas on algunha · da clave , non
todas. para criar unha posíbel érie
negra galega que propón Ramón
Caride Ogando. (Quen queira saber mái , ao citado artigo me remito) Ben ; penso que as claves que
propón o e critor galego entran facilmente na érie negra, mai son
tamén clave ou ponto que propuxeron todo aquele que propuñan
ou defendian o realismo ( ociali ta, dialéctico, neo-reali ta , reali mo- uxo etc.), me mo aquele que
e taban co ntra o relato policial
- Ramón Caride rexeita o conceito de "relato policial": non hai que
ter medo á palabra . xa que e abe que a partir de Hammett, Tracy,
Thomp n. Burnett, handler etc .,

búsquese a etimoloxia
de policia) só fai falta
talento ... e experiéncias
sinceras, ainda que sexan falidas.

que dicer, desde o momento en que o relato
policial deixa de ser un
xogo da mente e se
converte en novela, "espello das relación s dos
homes no seo da co lecti vidade en que se inscrebe a sua existéncia"
(R. Caillois dixit), a novela - o relato- só é
policial porque hai policia no mundo (ou non?)

Todo este -demasiado- longo prolegómenq ven dado po la nova
publicación dun libro
narrativo de Ramón Caride Ogando, Crónica
de sucesos(!). No citado
.artigo víñase a dicer que
ne ste libro intentárase
facer -ou seg uir as claves- todo o que se dixera. A valoración dos
resultados, dicia Caride,
· xa non me pertence. Intentemos, xa ·que logo,
nós unha avaliac ión.

As claves que dá Ramón Caride Ogando
son as claves para un
posíbel realismo que,
de verdade, nunca existiu na literatura galega.
É máis, estas claves pódense aplicar a rnoitas,
demasiadas novelas, co
que vai resultar que a
"série negra" galega
conta cun bon mangado
de obras mestras: A esmorRa, Land Ro ve 1~ Os
Comedores de Patacas,
Xente no rodi-cio, Non
hai misericordia, O s
mortos claque[ ve rán ,
Arraianos, etc.
Pen o, ramén, que non Ramón Caride .
hai que ter medo á liteparte dos autores Para criar
ratura de xénero (son dos que pensa que existen xéneros na literatugalegas que escreberon novela unha
ra; causa que, por outra banda, nada quer dicer, xa nos avisara Luis
policial, leron posíbel
dous ou tres au-·
Cernuda que Hammett era superior
novela
a Hemingway), e a érie negra é fitores de novela
lla lexítima da novela policial. E só
negra americana policial só
buceando nas potencialidades da
e non souberon fai falta
• novela policial e as suas variedatirar as l icións
de pódese dar unha novela "nepertinentes talento ... e
gra xa que logo de xénero, na
- deixemos, de experiéncias
Galiza. Sen medo a norneala polimomento, fora o
sinceras,
cial xa que na Galiza tamén hai
talento.
ainda que
policía.
Non fai falta, xa sexan
o que si e tou de acordo -comque logo, reedi - f
tar a vella noite alidas
pletamente- con Ramón Caride é
en que na bú queda de referéncias
na que todos os
gatos son pardos
na novela negra americana por parpara encontrar
te do. autores galego é onde radica ·'o fraca o parcial da maior par"série negra" gate de canto ne te eido, e leva pulega mesmo onde non existe. Para
criar unha posíbel novela policial
blicado por autore galega ' . Mais
ta mé n comprirá uliñar a maior
(e e se teñen medo das palabras

O volume consta de on·ce crónicas ou relatos ,
diversos entre si, atravesados por dous elementos comuns a case todos
eles: unha escrita demasiado lírica e a ideoloxia
omnipresente do autor.
Por outra parte·hai neste
libro relatos de toda
caste: fantásticos, real is tas, amorosos, etc.
Relatos que ás veces están conseguidos no seu desenvol vimento mais que o autor non soubo rematar e deulles un final máis
ou menos fantástico, cando o ritmo
interno do relato non o perm itia:
"Crónica I" . Outros relatos son
dun final cantado, " Crónica III", e
"Crónica IV". Final que por outra
banda promete o prólogo introductório do autor, cheos de lirismo e
ideoloxia que nada, por certo, teñen a· ver coa obxectividade da
"primitiva" série negra.
Alguns relatos son simplesmente
relatos fantásticos !idos centos de
veces mais que o autor non consegue elevar debido ao impróprio
uso da ironía -ou , se se quer, ao
seu non uso-- e a que non é no relato humorístico onde mellar se
rnove: "Crónica V" . A mesma imperícia para o humor e a irania
impede transformar en relato con-

por suposto para adultos. Chano é unha
persoaxe que lle serve de título a David
Otero para contar as mil aventuras deste
neno coa sua cuadrilla, acompañados
do can Simbad. •

Textos sobre o
movirn.ento verde
Falto. de maceriai. informativo obre
un do · movimentos alternativos de
mái · pulo nos últimos ano" a Editorial
ReFo l11cirí11 dano es te documentado
traballo do xomali sta Jorge Ri ec hmann
sobre o· grupo ecolox istas e o partidos verde. en Holanda, Alemánia e
Fráncia, co título de Problemas cos
frenos de emerxéncia'? •

armacén dos arlistas; A sensación de
Camelot: O soño das cidades ·e O hosco máxico de xaharín. Está ilu strado

con láminas de Xes us Pisón.•

seguido a vella anédota do cazador
cazado: "Crónica VIII". Outras veces o autor quer ·transformar a cFónica dun crime rural en algo máis e
quer dar a coñe~er as causas profundas: "Crónica IX", "Crónica
IV", mais debido á intervención
ideolóxica do autor - e a que aos
seus protagonistas acontécenlles
todas as desgrácias do mundo, .
quer dicer, pásanlles todas as causas, e xa <licia P. Highsmith que
non conviña sobrecarregar de peripécias e desgrác;;ias ao protagonistas de relatos- todo queda nunha
contra-crónica de sucesos sen que
se chegue a aprofundar rnáis. A
mesma intervención ideolóxica do
autor -castigando, ou condenando a un dos amantes- estraga un
relato sobre o desamor como é a
"Crónica XI" .
Mais onde máis falla Ramón Caride é naqueles relatos ou crónicas
onde narra un crime. Falla porque
non sabe criar a atmósfera, o climax , necesário para entregar ao
leitor os feitos nus, desideoloxizados, obxectivos. Quizá debido ao
exceso de lirismo da prosa. Quizá
debido á presénza constante.do narrador que mesmo chega a estragar, polo seu intervencionismo no
final, o mellor relato do volurne, a
" Crónica V".

Crónica de sucesos non é un libro
de relatos de "série negra" (mesmo
se aplicamos as claves do autor). É
un mangado de relatos que demostra que o seu autor sabe propon unha história, que ás veces sabe desenvolvela, e que nos remates falla
demasiado. Tamén o presente volume demostra a sinceridade, a autenticidade, do seu autor, empeñado nunha búsqueda que ainda non
deu os frutos desexados , mais Ramón Caride non se apontou a unha
moda máis ou menos efémera, intenta un camiño e non quer enchelo
só de boas intencións. Esperemos,
xa que logo, novas frutos. Iso si,
que non se empeñe en teorizalos. •

XGG
1). Ir Indo. Narrativa n9 5. Vigo, 1991.
172 páx.

a sua reportaxe sobre o ciclista Alvaro
Pino, todos eles en X erais.•

contos
danéboa
Ánxel Fole

Textos
para representar
Manuel Lourenzo edita cinco pequenas
obras di ri xidas a públicos novos, que
fornecen textos .para representar que
tantas veces se botan de menos nos
fondos das nosas ed itoriais. O vol ume
de O Castro titulado Forno de Teatro
Fantástico inclue Patrício e a fada; O

21

Clásicos galegas
Para nenas de máis
de doce anos
Case médio cento de títulos ten edi tado
Galaxia na sua colección Arhore, orien-

tados segundo a cór das suas capas desde os mái s pequeniños recén iniciados
na leitura acé maior~s de quince anos, e

Unha novela finalista

Galaxia xoga coa vantaxe de ter nos

Sabor a ti de Miguel Suárez Abe! chega ao mercado co ava l de ter sido fina1ista no Xerais deste ano que gañou
Femández Ferre iro. Suárez Abel conta
unha hi stória de amores difíceis ambientada nun Instituto de Bacheralato,
con trama tráxica incluida. O autor tense popul arizado coa sua novela Turbo e

seus fondos as obras dos mellores au tores galegos da primeira metade de
séc ulo. Airida que máis paseniñamente do que quixéramos, ven fornecendo
ás librarias nov as edici óns dalgun s
de les como os Contos da néboa de
Anxel Fole, o escritor lugués que a
AELG no seu dia pensou en propoñer
para o Nóbel.+
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Bons
programas
con poucos
médios
Fé de Vida, a
memória dos vellos

Popular,
mais selecto
."Ra parigos":
Tempero
entre amigos
A editora "Sons-Galiza Discos"
contempla entre as suas iniciativas
musicai s a recuperación do noso
património folclórico, e neste intento a colección "O gaiteiro de Soutelo 2", serve de tarxeta de apresentación dunha nova gravación do veterano g rupo ferrolán "Raparigos".
Tempero entre amigos é o título
dun álbum, que comeza cun tema,
"Na lila", gradualme.nte desenvolvido na sua interpretación: a breve
introdución dunha gaita solitária,
axiña dá paso a un perceptíbel repiniqueo , cabe s upor de tarañolas,
para que pouco despo is a percu sión
redobre o ritmo lento que, de seu,
posue a composición. Cando esta
conclue, o espír ito do ouvinte xa
está predisposto, e entón soa unha
·"Xo ta", na que o son da gaita leva
tras si o sempre deci sivo acompañamento ~ bombo e tambor, suporte vital no seg uinre tema, un
"Pasaco rredoiras" ; quer dicer, a
percusión unhas veces serve de
componente secundário, como reforzo efectivo da formación, e outras chega a marcar e mesmo condicionar o desenvolvimento do tema na sua totalidade, pasando entón a un primeiro plano. Os temas
sucédense, e con eles a rica variedade do noso folclore queda patente máis unha vez, salientando o nome de Casto Sampedro entre a nó-. mina de folcloristas que surtieron o
repertório do disco. Da danza pásase ao acougo coa máis perceptíbel
naturalidade, e a variedade de combinacións entre tan reducida farníli a instrumental agradécese n<t
atenta escoita do afeizoado; mérito
o de Raparigos, que demostran neste seu último traballo non seren intérpretes limitados. Persoalrnente,
opto por un tema, "A Cabaleira",
· como mostra esplendorosamente rítimica, mesmo antolóxica, do noso
folclore actual. "Follas novas'', significativo título, serve de enlace a
unha sucesión de temas que todos
ouvimos algunha vez, e por se al gun divulgador radiofónico cae na
afortunada tentación de promocionar o disco, comunicarlle que esta
sorte de "potpurri", mália a sua
prolongada duración, pode servir
de "tema central" do disco.
Este "Tempero" serve perfeitamente para festas e romarias, pero é
igualmente recomendábel a sua degostación escoitándoo detidamente
no "prato" habitual, a xeito de reduto ecolóxico na urbana habitación, por exemplo. +
X.M. ESTÉVEZ

No precário segmento da programación da TVG etiquetado como
de produción própria, e se exceptuamos concursos e "magazines",
con demasiada frecuéncia atopamos o despropósito ou a chafallada
habilmente vendida polo avispado
de turno. O último exemplo (tamén
o máis espectacular), non visto pero amplamente difundido, sería o
presumíbel fiasco da série sobre os
galeóns de Rande onde, ademáis
dos buques , semella que tamén
quedaron "'afundidos " un ha boa
porrada de cartos públicos.
Ven esta introdución a canto de
que desde hai unhas semanas podemos ver un espacio de modesto
presuposto e moi agradábeis resul-

tactos. Fé de vida, realizado por
Elvira Varela, tan só pretende contar anacos da vida de anónimos vellos e vellas do país, narrados por
eles mesmos e respondendo á cita
de Castelao coa que se inicia cada
capítulo: "Cada vida é unha novela
que se perde". Novelas que segundo a riqueza de peripécias e a locuacidade de cada personaxe poden resultar máis ou menos redondas, pero (polo visto até agora)
sempre de interese e desprovistas
de calquer énfase paternalista ou
sentimental, habituais noutros experimentos similares xa vistos
noutras televisións. Non hai, pois ,
o dirixi s mo daquela pintoresca
"España de los Botejara", nen a artificiosidade carregante de "Vivir
cada dia" , nen, acudindo a un modelo máis comparábel, o falseado
enxebrismo promovido nos primeiros tempos da TVG por Xosé
Luis "Camariñas" Blanco.
Axuda a iso o distanzamento case
total efectuado pola realizadora,
que tan só introduce con voz en
"off' uns mínimos punteados informativos sobre as circunstáncias vitais das personaxes, quen logo van
debullando episódios da sua existéncia xeralmente ca.ITegados de referéncias a penúria e traballos desde
a infáncia, á fame ou á emigración.

Con esta ~impl es fórmula estamos
recuperando a un tempo unha memória histórica habitualmente desatendida, o eco dun idioma rnoi
pouco escoitado coa sua verdadeira fonética real no eido televisivo,
e dignificando nalgunha medida
(xa se sabe que todo o que aparece
pola tele adquire un algo de respetabil idade, agás
os concursantes
de Tele-5) ese Cunha
próprio Galega política
falado polas clases populares televisiva
(ou xa hai que coerente,
empregar outro hai historias
termo?). O bonito de Fe de vida e unha
é que consegue riqueza
coa sua aparente
visual
sinxeleza, axudado pola forza debaixo de
de imaxes coma calquer
as das marisqueiras voltando pedra
do trabal lo ou
un vello m ariñeiro paseando pola praia, e coa
grande capacidade de contar cabalmente as cousas <lestes vellos, demostrar a premisa inicia l da cita de
Castelao antes mencionada.
Ollando espácios coma este volve á
mente máis unha vez a convicción

Que honito
é traballar
Frankie e johnny
Se en "Pretty Woman ", Garry
Marshall escollia como fio argumental o mito de Pigmalion para
desenrolar unha história complaciente e convencional, de gran reclamo comercial e escasa calidade,
agora en Frankie e Johnny parte
tamén dunha peza teatral para dar
carpo a esta história de amores cotián s, situada nuri cenário pouco
habitual no cine hollywoodien se
actual. E digo inhabitual , porque
non estamos aqui dentro dos oropeis do preciosismo da posta en
cena, nen dos orzamentos multimillonários , nen dos atributos técnicos que fan denominador comun.
das grandes mercaderías USA . A
cousa é sinxela, case cutre (por
comparación co dito) funcional e
directa. Trátase de expoñer con trazos moi descriptivos, unha história
" normal " de amor e desexo, de
frustración e esperanza, onde a
xente " normal" é a protagonista, e
o tratamento de comédia constitue
o fio conductor. A moitos góstalle
este sentido "asequíbel" do filme,
a sua sinxeleza e normalidade e o
feito de tratar -como nos ~ellos
discurs_os caprianos- os problemas da xente cornun nuns universos ambientais comuns, case vulgares. Os personaxes estan asi, teoricametne, mais achegados a nós,
iguais a nós e con problemáticas
que alumean os nasos sentimentos
mais ternos; elementos estos que
otorgan a "Frankie e Johnny" unha intención de fuxir do elitismo
dos cenários e das biografías e circunstáncias dos herois (tan habituais no cine de Hollywood) para
"bai;xar dos ceos" e encetar unha
"viaxe pola terra". A causa vai asj,
aparentemente, polo relato de costumes en clave de comédia, rnoi

debedora, por
outra parte, da
obra de teatro na
que se inspira
("frankie and
Johnny in the
Clair de Lune"
de Terrence McNally ).

Frankie
e]ohnny
conleva
unha
operación
de
agachamento
do mundo
real situado
fora das
salas
escuras da
fantasía e
dos soños

Desde a perspectiva de comédia
de costumes, hai
que dicer que os
tinta primeiro s
minutos do filme
son estimábeis.
Ben narrados,
sen altibaixos e
cunha montaxe
curta e funcional, esa média
hora incial, canta o entreéruzamento de histórias
personais e de grupos e presenta,
con cativas pincefadas, a existéncia
dos protagonistas que, nesta zona
do filme, teñen sustáncia "coral".
Isto é, como digo, non rexeitábel
de plano, divertido e con moito de
inspiración da comédia latina. Logo, este protagonismo coral vai alternarse coa descripción das relacións da parella protagonista, onde
Al Pacino amasa as suas maneiras

como actor de gran magnetismo e
controlador dos rigores dos primeiros planos (pero que nesta ocasión
non está suficientemente "contido"
polo director que non é capaz de limar a sua tendéncia á sobreactuación) e Michelle Pfeiffer dá carpo
con solvéncia a unha personaxe de
muller perseguida por un pasado
traumático e cuxa entidade no
guión estoupa feita cachizas ao final do filme, cando narra entre
choromicadas esa experiéncia que
non é mái s que un lugar comun collido a contrapelo. É esa zona final
a mais feble da película e a mais
debedora do sustrato teatral que
alimenta o conxunto.

É necesario subliñar tamén outros
aspectos que, na miña opinión,
non deben pasar desapercibidos ao
espectador. Por exemplo, pode ser
creíbel unha personaxe como o de
Pacino? Un ex-convicto, un delincuente que cita a Pascal como se
nada e le a Shakespeare mentres ·
habita un apartamento miserábel?
Son verosímiles os diálogos fondos e seudointelectuais que rnanteñen os protagonistas, obreiros nun
país onde os universitários non saben · quen foi Sartre ou . Tolstoi e
perguntan se desde España se pode chegar aos Estados Unidos en

de que aqui, cunha política televisiva minimamente coerente e uns
médios tamén mínimos hai história
e unha especial riqueza visual debaixo de calquer pedra. Claro que
seguirá primando sempre un granxeiro de Minnessota sobre un labrego da parroquia do lado, que ademáis nunca será " último modelo".
Hai unha semanas, na própria
TVG, poidemos contemplar un impecábel documental da BBC sobre
o carballo. Escomenzaba planteando a decisiva importáncia da venerábel arbre na econom ia inglesa do
medioevo até chegar a estabelecer
a curiosa reflexión de que sen a riqueza forestal inglesa nesa e pécie
(deci iva na criación do e u império nav al) cecai Gran Bretaña nunca rivera ido unha gran poténcia.
Proseguía despois co minucioso e ·tudo da fascinante vida dun carballo centenário, con tocio o ga:to que
upón ter unha boa equipad rodaxe, bastante paciéncia, e desprazarse ... a un xardin. Facer a lgo sem llante aqui non . ó sería rendábel
senón que parece unha labor divulgativa imprescindíb 1, de abriga.
Como dicía o
tinto "H rmano
Lobo'' será 'o ano -ou o éculoque ven. se Deu quer''. •
GONZALO VILAS

coche? A marxe di to e da po íbei re po ta á interrogante prévias, compre dicer, sobre todo e
nos situamo na 11011 neutralidade
de todo discur o cinematográfico,
que ' Frankie e Johnny" é unha fita
que, como todas a que nacen dentro da estrutura do cine americano.
conleva unha premeditada operación de agachamento do " mundo
real'', daquel univer o cotián ituado fóra das ala e cura da fantasia e o soño . Como, e non, e
pode entender a ocultación do
mundo laboral (protagonis ta e encial do ambiente da película) no
que e tán immer o. o. u eito. da
hi tória? Tráta e de en inarlle ao
público (que o recebe e consume
sub liminalmente) unha galeria de
personaxe · que viven "fóra" do
mundo do traballo e onde este non
condiciona as .-uas vida" Representar a un patrón complacient
que deixa o seu coche para qu un
empregado cumpra coas sua. fun cións de pai; que nin por un in. tante existan dúbida. ou sequer e
plantexe a crítica sob re as co ndi cións de traballo, tan idílica. ca rente de confl ito ; que os a ·a lariado pululen pola empre a como
proprietários que non apean o telé fono ou que o feíto de ser ex-presidiários non importe no " paí das
oportunidades" para acceder a un
po to de traballo... on todos elementos que entroncan a película
de Marshall cos di scur os benpensantes, moralizadores e superadores da loita entre as clases que a:
"nosa aboiña" Frank Capra dirixira ao mundo nos anos trinta e que
serviron como transmisores universais do "american way of life".
Deixando en suspenso outras monerías , aparentemente transcendentes, o traballo de Gary Marshall enlaza con este tipo de cine
cuyo obxectivo quedou perfectamente definido naqueles anos trinta, pasa xogar na sociedade que
hoxe nos toca vivir un papel de semel !antes características.+
. CELSO X. LÓPEZ PAZOS
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LEMBRANZAS EN DUAS PÁTRIAS
DUN MESTRE REPUBLICANO
VICTORINO B UXAN RlvAS

Neste vagar de sucedidos, compre
que d iga q ue ao notar c iumes entre
os vic iños por terme nas suas casas, tiven que estabelecer "turnos
rotativos" para ir vivindo un pouco
nas de todos; pero para iso, puxen
unha condición indispensábe1: vi viria unha semanda en cada casa,
i ncluin~o as dos máis pobres.

Cultura é o que queda
r·a11dn xa 11011 queda nada.
Bartolomé Ccssío.

A comezo do ano 1936 fun designalo mes tre interino nunha peq uena
parróquia da comarca do Cebreiro.
ali, entre a neve (e a no ite con luz de
carburo de cálcio), fixen as prirneiras experiéncias de "Educador". Foron certamente dun valor inesquecíbel para min , polo contacto directo
coa xente do naso pavo campesiño.
De dia ensinaba a nenas e de noite a
<. dulto. , pai: deses nenas.
anta ignoráncia e canta incúria do

Estado~ españo l para erradicar o
analfabetismo! E cantos admirábeis
d s xos de saber -po lo menos a ler
o ser ber- , habia de parte daquelas sin x la!-. criaturas e dos maiores!,
que durant o dia loitaban dese. per·1dam ntc para arrincarll e algu n
provcito ás sua:-, leiras, por seren terras agostadas de minifúndio.
h gu i a aque las paraxe de alta
montaña (na que ainda habia lobo. ) e in taláronme na ca a dun
do . viciño . mái ··acomadado
('!)"_ Desde o primeiro dia tratáronme co maior respeito e como ·e
eu fo. e o home que . oubese de todo e pudese transmirir ese saber a
todos. Que Ion e estaban de sosp itar que era eu quen e taba
aprendendo deles ou polo menm.
xunto on eles! Canras licións de
fonda sabedoria conseuetudinária
me deron aquele. campe iños e
aqueles nenas que poucos meses
despoi . nunca mai vol eria ver!
Por i o. a título de curiosidade,
quereria lembrar algun feitos que
fi eran a miña felicidade. nese rincón maraviloso da no. aterra.

co-,ta:-- da (i,tli1~1 ou na-, .:1dack!-..

Por suposto que..· a miña primeirn
decisión foi a de desobedecer as
nonnas e disposicións do Ministério de Instrucción Pública do Estado españo l: comecei a falar en galego cos educandos e seg uin ensinándol les na s ua língua marema e
própri a, a ri seo de que al gu n Tnspecror me chamase seriamente a
atención ou me incoase un sumário
por non ensi nar en .. espaiio l", o
mel-.mo que o catalán ou o basco).
De tal xeito, fun fiel ao meu espírito e ás no1111as do Congreso Pedagóxico de Luxemburgo, que mandaba ensinar nac líng uas maternas .
lsto fixo que moi pronto nena e
maiore · adquiri en unha gran confianza comigo e e fixe en "pem1eábei ., ás miña pequenas ·'licións
de cousa ", como daquela se dicia
na linguaxe pedagóxica.
Claro que pala aldea empezou a circular a lenda de que o Mestre estaba "tolo ·. E moito levaban os índices á tempas para graficalo. sen
expre. ar e verbalmente. Debo recoñecer que a causa tiña algu n fundamento, porque adoptei o método da
acción directa e .-ervinme do meio
no cal estaba ubicada a e ·cola.

Empe¿arei por dicer que o idioma
e.alego que ali se falaba era moito
rnais rico e n palabra e e presión
c rrente-, que o yue <.,e fa laba na

Desobedecín as.__.
hormas e
disposicións
do Ministério
de Instrucción
Pública:
comecei a falar
en galego ·cos
educand0s

Moi poucos rne1:>es durou a miña
permanéncia no Cebreiro, pero cada ve7. que lembro aque las xentes
sinxe las, que choraban cando me
tiven que ir, (e xa non me consideraban "tolo"), ou cando vexo e escoito Parsifal de Wagner, non podo
menos que facer voar a miña imaxinación deica o Cebreiro (terra do
Gran Milagro), na cal eu cumprín
o milagro menor de en:ipezar e rematar para sempre a miña "carreira" de mestre na Gal iza ...

Sucedia asi que se chovia ou xeaba,
eu facia sair aos alunas afora do local escolar para tratar de explicarlles en que consistia o fenómeno da
choiva, ou o meteoro da neve, aproveitando de tal modo para cumprir
coa norma de "enseñar xogando"_
Ademais nunca me pem1itira usar
mapas ou láminas desleídas, xa que
para min, isto teria sido o mesmo
que pecar en cotnra dos esquema
de impacto da escala cromática (estabelecida por Maria de Montesori)
obre a retinas dos aluno .

ll

Beethovcn.
A princípio de 1937, fun sorteado
no Distrito Militar, como cidadán
arxentino, para determinar a cal
das duas forzai:i militares seria in corpora_d o, a fin de curnprir coservizo militar obrigatório.
A sorte quixo que me toca.~e un número moi alto e fun destinado á "Ar-

.

Pr~mio.
PREMIO XERAIS
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Tmiler

Dlaa contados: X"'' Cid Cabido.
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Sabor ati

Traller: Francisco Alon•o Vlllawercl•.

Sabor a ti: Mlguel Svárez Abel.

A primeiro novela deste xove autor é un ache -

A novelo flnol1sta do Premio Xera1s invento .
mediante unho prosa eficaz e óx1I. o tone orrocllvo dui)hO ollado fem1nina. pasional. ·con clase .
que destrúe a retino dunho profesora de instituto.
quizais a costo do süo propro destrucción.

gamento ó vida dos comioneiros galegas
Cunho clara vocación de actual1dade . o fio
conductor atópose nas cuestiones candentes
do naso soc1edode -Sido. terrorismo. sexo ... -

- · - XERAIS ·

~"
~~
O QUE GALICIA TEN QUE LER

.

1

1

+~lif&fi·

Esto obra está constituida por doce relatos
moiormente urbanos. onde os protagonistas
viven situocióm de trontelro entre o parodoxo
case fontóst1co e o máis seco e implacable
reolidode cotió.

O caso foi que trabei moi boas relacións persoais co Maestro Pazos
e durante os dous anos de "co nscripción" seguin falando e pensando en galego con este bon músico
que logo foi Director da Banda da
Prefectura Xeral Maríti1i1a (Po licía
Marítima), e ao xubilarse cuido
que volveu collera batuta para dirixir a Banda do Centro Lucense
de Bos Aires.

Facer wdo o he// posíhel.
Amar a lihcrdade sohre todas as
co11sas e aillda que fose por 1111 trollo,
11w1ca traicionar u rcrdade.

F

Agoato clo 36r Xa•• fern6nd•z f•rrelro.

Elexido como "furriel" (oficinista)
dó Enxeñeiro Xefe de Reparacións
da Escola Mecánica, pronto me
acomodei ás circunstáncias. A iso
axudoume moito o feíto de o Director da Banda de Música da Escala ser nada menos que un galega
de Arcade, que ti!'ía sido primeirn
batuta da Banda Municipal do seu
povo: o Maestro Pazos , daquela
Cabo Principal Músico. Compre
dicer que o Subdirector, tamén era
un estranxeiro, ou sexa o Cabo Primei ro Músico Piccirilli , nado na
ilustre penín sua itálica.

Aqui ia facer outra experiéncia de
"ensinante" "voluntário"; pero sen
título habilitante ... Yexamos como ...

PREMIO BLANCO AMOR

PREMIO CIDADE DE LUGO

Esta novelo. boseoda en fe1tos reois e escrito
cunha llnguaxe cose que clnematogrolica. é o
hlstono dun asesinato por vlnganza cometido
por colro folanxlstos oproveltando o confuslonlsmo dos prime1ros dios do Guerra Civil.

Para que dicer que entre os meus
compañeiros me convertin en "el
gallego" da Segunda Compañia,
das duas que contaba o B atallón
destacado naque1 estabelecimento
de homes de mar que "sempre esti vemos en terra".

Case de súpeto, veu a nasa guerra
civil e saí n de España, volvendo á
República Arxentina, país no que
nacín e pasei a mifia infáncia, na
céntrica provincia de Córdoba.

Xerais presenta os últimos Premios de narrativa galega.
Catro obras de lectura impresc indible.
Se che gusta ler, tes Premio .

Agosto do ?6

Asi pasei a ser "Conscripto Rol Nº
330" e permanecin en filas durante
do us anos, (24 meses cos seus dias
e as suas noites, como nos di a Bíblia do Dilúvio Universal).

Conscripto na A.R.A. (Armada da
R.epúhlica Arxentina)

Se che gusta ler, tes
PREMIO XERAlS

mada da República Arxentina" (Mariña de Guerra), ingresando no corpo
de lnfantaria de Mariña, e senda incorporado á Escala de Mecánica da
Annada, sita en Bos Aires.

·

Como anédota curiosa e verdadeira, podo sinalar que con moLivo da
Exposición Internacional de New
York, o cruceiro "La Argentina"
foi ali e estando surto no porto, na
sua coberta principal executouse o
"Himno acional Arxentino" e a
Banda estaba dirixida polo Maestro Pazos, galega de Arcade.
Para findar estas pequenas "cró.nicas" gostaríame dicer que na m1fia
Compañía había un analfabeto total e dous semi-analfabetos. O
analfabeto era un pobre "indíxena"
arrincado dunha tribo de San Antonio de los Cobres, so bre a Cordillera dos Andes. O cabo e guarda
pasaba li ta da Compañia e Arscnio Yilca (que asi se chamaba),
contestaba '·presente" em itindo un
sonido gutural casi ininteli xíbel,
pero qu~ correspondia aos costumes naturais da sua tribu.
Un dia díxenlle ao meu Xefe que
eu era mestre e que se el mo permitía, comprometíame a ensinar1le a
ler e escreber a aquel rapaz. facendo adiantar un pouco rnais aos dous
semi-analfabetos. Pareceulle ben a
miña proposta e o "indíxena", foise
de baixa, sabendo ler e escreber e
dicíndome, mentres choraba: ·'ahora cuando vuelva a mi pueblo podré leerle los diarios a mis familiare: y amigo.", e iso gracias a "vos
gallego, q\1e sos un tipo derecho''.
Espero que no seu povo te!'ía pedido curnprir coa sua promesa e s into
a enorme tranquilidade de conciéncia de que un "ga llego" ensina e a
leer a un "arxentino", ou por mellar
dicer, que un "compatriota" ensinase a lera outro "compatriorra" perdido nas soedades da Cordilleira
do. Andes.+
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Cando Colón coa súa tropa chegou á
illa que bautizou có nome "A
Española", vivían nela cando menos
un millón de persoas; en 1548, 56
anos despois, quedaban non mais de

500 indíxenas, entre rapaces e
adultos; pouco máis tardaron en
desaparecer de todo. A mesmo sorte
-case boa sorte, se pensamos
no que lles tocou ós que non

morreron- correron os habitantes
dos territorios hoxe cha1nados Cuba,
Porto Rico, Xamaica, istmo de
Panamá, Terra do Fogo e outros
lugares de Ainérica.

HISTORIAS DE CINCOCENTOS ANOS

'Os

crimes non se celebran) Wankar, indio quéchua
'

• XOSÉ LOIS CORTIZO AMARO

demora , o goberno no Ecuadro dixo
que perdera tódolos papeis; a terra
foi reclamada por unha compañia na
que o pre ·idente do Ecuador tiña
participación. O i tema cambearon, os roubos ·eguen.

Non hai acordo entre os investigadores sobre cal era a poboacipn .de
América no ano 1492, pero seica
as estimaciós máis apoiadas van
dos 50 ós 100 millóns de persoas.
nas máis. das zonas estudiadas morreu o 90-95% dos habitantes, do
primeiro contacto cos conqujstadores en 100 ou 150 anos. A caída de
ppboación acontecida en América
entre 1492 e 1700 foi a maior catástrofe demogjráfica da hi storia
humana.

Ainda peleand por vivir
A loita dos indios tamén continúa.
Coma di o eu lema que , agora.

Na zona
tu diada

-Estes poucos datos reflectan s·ó Lln
anaquiño da historia de América
despois do l 2-X-1492; pero ahondan, penso eu, pra abraiarmos. c;:ando nos enteiramos de que unha.boa
parte da póboación españofa e.stá
orgullosa e quer celebrar, con ·dístin tos goberno s de oficiantes; o
que pasou aquel día e os que ile seguiron.
Non esquezo que os máis dos morros na época da conquista non foron vítimas dos arcabuces, cañós,
cas bravos, lumes, toáuras ou escrav itudes, senón das enfermidades introducidas polos conqui radares, case sempre sen querer (anque nalgús dos casos en que os nativos amostraron especial terquedade chegáronse a contaxiar doenzas de propio intento). Tanta marte
mesmo foi unha amoladura pra os
conquistadores, que quedaron sen
mau de obra barata ou gratuíta con
que lle tira-las riquezas a aquel
Novo Mundo e non tiveron rnáis
remedio ca levar dez millós de escra vos africanos, menos baratos
por causa dos "portes". Pero tamén
é certo que as doenzas non causan
os mesmos destragos nunha sociedade sá ca nunha desfeita, escravizada e na miseria. E inda quedan
os outros, os que sí morreron, directamente, a maus da cobiza conquistadora.

Outras conquistas
Tampouco non esquezo que España non foi, nin é, unha excepción.
Non senda pequenas particularidades, a sorte dos pobos indíxenas
conquistados polos países colonialistas foi semellante. "En tódolos
sitios nos que os europeos puxeron
pé, parece que a marte persegueu
ós nativos. Se mirámo-la ampla
largueza de América, a Polinesia,
o Cabo de Boa Espranza e Australia, sempre topámo-lo mesmo resultado", dixo o moi viaxador e
observador Charles Darwin hai
150 anos. O reparto do pastel americano foi coma foi por causa de
que outras potencias levaban algo
de retraso e tiñan menos poder ca
España, non porque fosen máis
respectuosas. E tamén elas celebran o que deron arrepañado; moitos dos Habitantes dos EE.UU. de
América que non viven en reservas
celebran o día que chegaron por
alá os primeiros irlandeses, poñamos por caso (os que sí viven en

morr u
.O 90-95°/o dos

habitantes
do prin1eiro
contacto co
conquistadores
en 100 ou 150
anos
reservas non o celebran). Pero mal
de moitos é só consola de tontos.
Por eso non é milagre que moitos
denunciemos esa celebración. "Os
crimes non se celebran, castíganse", di Wankar, indio quechua. Pero a poder de denuncia-lo que pasou durante a conquista e o dominio español podemos chegar a esquecer o que pasa inda hoxe. Se
moita xente non india vive ben mal

en América Latina, a xente india
lles ga~a. No fondo, pra os indíxenas pouco mudaron as cousas nos
últimos séculas, por moito que
mudasen os decorados da farsa.
As doenzas contaxiosas seg uen a
matar indios, no caso jdos últimos
pobos da Amazonia e a Orinoquia
ós que chegaron os occidentás cos
seus microbios. Os nukaks de Colombia morren de gripe, os ianoma-

ni de Brasil e Venezuela de malaria.
Se algún día as terras roubábanse
sen dar explicadós, ou porque o
Santo Padre fixera mercede ó rei de
Castela de toda a terra das Indias,
agora as poucas que lles quedan róubanse no nome do "progreso" e o
"ben común". En 1985, 5.000 hectáreas de amazonia dos indios Secoya
estaban prontas pra se lles adxudicar
legalmente cando, despoi de varias

Leis de Protección que nunca se curnpren
E certo que as nova · con tituciós
Se anes os pobos e culturas desapaclinación a embriagarse son dou s
reeían da Terra por marte' de tódo-Brasil, Chile, Colombia ...- resabismos sen fin", dixo en 1741 un
petan os dereitos dos indios; é maevanxelizador español. " Os indiso
los compoñentes, agora a aniquilación física vese fea. É millar rougoa que non se cumpran. E certo
son uns estúpidos e uns preguiceique Femando Collor, presidente de
ros que teñen demasiada terra", dibar ou estraga-lo seu medio de viBrasil, legalizou prós Ianomam i noda, a súa terra, e facelos dependenxo hai pouco un secretario de xustive millós de hectárea o pasado 15
za brasileiro. O desprezo, por seren
tes, facelos proletarios de cidade no
de novembjro; é mágoa que non hadistintos , segue a se-lo mesmo.
millor dos casos, mendigos e pros~
xa cartas pra levatitutas no piar,
lo
decreto á prácdarlles televisoNasa kiwe nwe'tha'w
tica. Xa en 1542,
res , educalos, deiOs grupos indíxenas ternos direito a un territorio .
gracias a freí Barxalos sen cultura.
tolomé de Las CaEntonces xa non
sas, houbo unhas
serán pobos e deiNovas Leis "proxarán de da-la latexendo" ós inta e de reivindicadios de América;
los seus dereitos .
foi májgoa que
non se cumpriran.
"O indio bárbaro
e silvestre é un
Se algún día o immonstro nunca
perio foi España,
visto que ten cahoxe é a Civilizachola de ignorancia , corazón de ·
ción Occidental ,
coas súas multiingratitude, peito
najcionás e o seu
de inconstancia,
mercado " libre" .
lombo de preguiAntes, a lei do
za, pés de medo, e
máis forte; agora,
a súa barriga pra
beber e a súa intamén.+

por cau a do fe texo, o une mái
ca nunca, levan xa "500 an.o de
re i tencia indíxena e popular".
Van alá xa moito. mártire . . moita
guerras que e le non querían. moita miseria, moita dar, moitas nai
sen filio e fillo en pai . E, a í e
todo inda loitan (¿onde col! rán
forza ?) pola úa terra ·, pala . úa cultura .
Organízan e, fedéran se . vanzan
de vagar porque teñen pouc po der, pouco diñeiro; nunca foron
moi amigos de o acumu lar.
Aprenden a ler e a e cribir, di la n información de :eu, rescatan
e defenden a súa hi ·roria. . eu .
pensadore: empezan a atinar
má i do que acon e ll a a boa du cación; xa sabe n case tanto d
nó coma nó .
" A destrucción das ultura s e dos
pobos Jndíxe na forma parte d
mesmo proce o que destrueu i ·tá
a destruí-la Vida ne te planeta. A
tecnolo xías e os s is temas soc iás
que matan a vida animal e vexetal
están a destruí-Ja poboac ión indíxena. Ese proceso é a Civilización
Occidental ( ... ). Ternos que pór en
cuestión, consciente e continuamente, cada modelo , cada programa e cada proceso que o Occidente
nos qt1eira impor". Son anacos dun
documento dos Iroqueses (de
An:érica_do Norte).
Xa non loitan con frechas e pedras,
saben que nesa caste de armas sempre serán inferiores; agora fano con
palabras, as armas dos que teñen
razón. ¿Darémoslla en tempo?+
Xosé Luis Cortizo Amaro
é coordenador de Amigos
dos lndios-Galiza.
Os enderezas dcstas asociación
en Galiza e no Estado son:
Rubillón - 32435 AVIÓN (OURENSE)
e Apartado 20174 (28080 MADRID)
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Ale-Hop,
nova xeneración do que nace en Bemposta
'O circo hoxe é po~sia e cór'
Desde que deixamos o Circo dos
Mozos de Ourense, hai oito anos
xa . ternos evolu ído moitísimo. Cada día ap rendemos máis causas ou
ensa iamos no vas fórmulas e materiais: ves ti ário, danza, músicas inabituais, látex e un longo etcétera,
que xunto coas técnicas de mal abarismo, acrobác ia, co ntors ioni smo o u mo no c ic lo - téc ni cas xa
c lásicas- dan como res ultado o
noso peculiar xe it o de entermos
esta profisión. Trátase -interrom pe acho- de darlle cor a estas
técnicas para co nvertel as nun xenuíno espectáculo. No utras palabras, enri q uecemos un número circense con teatro, danza ... , ampliando as suas posib ilidades.

• MICKY BERTOJO

Eles on Ale Hopl, tres
profisionais do risco, da
aventura, do humor
directo e desenvolto:
o coruñés Nacho, iniciado
nos malabares e outras
artes no Circo dos Mozos
de Bempo. ta (Ourense),
Alejandra, arxentina e
esludante desde os 14
ano. na cscola de Arte
Acrobática. e Circense.
tamén de Bemposta,
e Churry, ouren ·án,
descendente da dina tia
circen. e eijoo-Castill a e
sobriño do popular Padre
Silva xenuína alma
mater do Circo e da ·
Cidade do. Mozos ambos
o dou di cípulo de
Lindsay Kemp. Ale H op l
repre enla a nova
xeraci n do c irco un
xeito singu lar e profundo
de facer e entender e te
vello oficio.

Como apresentan vostedes, en tón, este novo circo?

J

A sua po. ta en cena é un grande
compéndio da · artes circen es.
aderezado con outras propo ta cén icas. Malabares clásico ·. ilu ionismo. concerto de errucho. mimo. técnicas de clo n, trapécio.
acrobácia. funambuli:mo. farsa.
cabaret. bto e moito mái . . en clave
de fino humor. surprende e fa cina
cada semana aos a istente. ao :eu
e pectácu lo. " iChapitó!'', nun coiiecido café-teatro madrileño. Donas. caba leiro e meniños .. . , con
v stede : le Hop!

con atraccións televisivas. ri co e
pallasa~. que é o que efectivamente dá cartas; e, outra. a que nós
propugnamos: un espectácu lo diferente onde a beleza, a elegáncia sex an unha alternativa ao "ainda
mái . difícil'·. De ca lqu er xeito
- tércia Churry-. e:ta renovación
é perceptíbel na maioria das artes
cénicas. É unha adaptac ión aos novos tempos e aos novos recur. os:
unha ac tu ali zac ión nece ári a canto
á dirección cénica, co nceic ión do
e pectáculo, de eño de lu ce ... O
feíto é que o circo que e exporta
:on compañia · orno a no a.

Que é o circo para o. tede '?
mbos os dous sorrin ao tempo."
circo é non só a nosa vicia, é má is
hurry apresúrase a resa inda ... p srar. ós ngad im o. e sta profisión teatro, dan~a mú. ica, diferentes técnica. céni as ... ; en fin, unha
s rte de enriqucc im nto un obxectivo moi el finido : rec up rar de novo o qu ·mtano foi o circo, un esp ctáculo total en todos os sensos.
O no so xe ito d traba ll ar te n un
nom moi determinado : teatro-c irco. Fá lase tamén agora nos me ios
de ovo Circo, do rex urdim e nto
desla vel la profisión; pois ben , nós
le vamo s anos in vestigando, ensaiando novas fórmu la a partir de
número s clás icos recupe rado ·. O
noso Centro de Novas Tendéncias
Circenses, de recente criación, tenta ac hegar aos mái s inquedo a esta vis ión renov ada do circo.
Hai ainda unh a visión do circo
- bastante xera lizada, por certocomo un espec tác ulo menor, cutre
en moiros aspectos. O circo é hoxe
poesia e co lor, é unha proposta estética c hea de s util eza; é tamé n
exe rcício ximnástico , un espectácu lo, un show... Hoxe - interrom pe Nacho- coex isten duas conceicións moi diferentes do circo : unha
a c lás ic a, compartida polo grande
público e os empresários circenses,

Paradoxicamente, hai un · meses, o ·
me io: de comunicac ión e ·tiveron a
difundir unhas ·ornada ·obre o circo f'ran ' s como algo no vido. o. O
f ito é que ex iste n e ntre trinta e
cua renta compani as estábei · en todo o E tado e. pañol , e un bon número de empre. a., cooperativas e
a:oc iació n: que fomentan o novo
c irco, ·en case repercusión nengunha nos mesmos meios. Sen embargo, nó:, nún hipótetico ranking internacional , ocupa ríamo o po sto
décimo terce iro· en tanto que, no
estado, e. ta mp · entre os catro prime iros. Asi e. tán a: cou:as!'

1

O

circo é unha
proposta estética
chea de sutileza;
é exercício
ximnástico, un
espectáculo,
un show ...

A profi ionalidade e o bon facer de

Ale Hop! está fora de toda dúbida.
non só teñen ac tuado co célebre
Charlie Rivel na " Cidade Feliz'', senón que tamén o fixeron -Alejandra e Chun·y- ás ordes de Lind ay
Kemp na obra "O paseo de Buster
Keaton ". Hoxe, a sua preparación
fí ica así como a ac tuali zación de
coñecimentos seg uen a ser cuestión s de absoluta prioridade: trátase
de non perder o fío .

Até onde profundizan no seu traballo'?

Non pretendemos facer grandes
shows, senó n a lgo máis selecto,
con poucos números , menos púb lico do habitual e outro tipo de prese ntación. De todos xeitos, non
deixámos de lado a pos ibilidade
dun grande espectác ul o onde con fluisen un grande tropel de compañías. Ocasións hainas sobradas
neste ·1992 ! E fa lo deste ano como .
do grande referente cu ltural que
pretenden que sexa. P aradox icamente, nos ac tos previsto en Madrid, Capital Cultural, non hai un
só es pác io adicado ao circo en calquer das suas manifestación s; pola
contra, hai lugar para a panto!21 ima. o cabaret, a danza, mesmo para os títeres ... En fin, que hai lugar
para case todas as artes cé nc ias
-máis ben de carác ter minoritário- coa única excepción do c irco! De feito. é un problema de falta ele información de quen asesora
aos respo nsá bei s cult urai s - seg undo din eles- e, por suposto ,
destes m esmos responsá beis.
Sen ir má is lon xe, no caso da Fran-·
za as axudas ao novo circo cuantifícanse nuns cincocentos millóns
de pesetas, qu e fináncian tanto á
Escola acional de Circo como ás
v inte compafiias estábeis que ali
existen. O caso español é á inversa: apenas cincuenta millóns
-procedentes de fondos do In stituto Nacional de Artes Escéncias e
M usic a is (INAEM), destinados
inicialmente ao teatro- que se
non 'se está ao dia" no que a legalidade e refire, ade us! Seria desexá bel un orzamento exc lu sivo e
unha presenza real dalgun representante do novo circo á hora do
reparto destas subvencións.

Son, se cadra, máis sensíbeis as

administración s autonómicas?
O caso de Catalunya é, corno sempre, a excepción. Eles son -insiste Nacho- a vangarda do novo
c irco. De calqu er xe ito, ali ex isten
má is sa ídas profesionais ca no resto do estado: o público é moito
máis receptivo, aposta palas novas
artes; hai locais axeitados, en fin ... ·
Aqu i. en Madrid, tern os moi boa
aco llid a , somo s moi coñec id os.
ainda que xamais temo s estreado
unh a obra por falta preci samente
dunha boa infraestrutu ra. Un dos
nosos espectácu los, Okric, tivo a
sua primeira estrea en Luxembur20, e na mellar das salas! Parado~icam ente, funcionamo s máis polo
mundo adiánte q ue no Estado español: Itália, Franza, Europa en xeral; Israel, Arábia ... ~ este país, en
concreto. a receptividade foi inimaxi nábe l: po la rua coñecíanos todo o mundo, in c lu so achegábanse
a palparnos como se de algo máxico se tratase - pésie ás enormes
diferencias cul turais. Aqui non hai
ese calor, esa prox imidade-contacto co público tan entrañábel.
As adm ini stració ns locais tampouco cooperan, nen no alu ger de
terreas, por exemplo , para un. posíbel emp razamen to dunha compafiia de certa entidade ao ar libre.
nen nunha especial . en ibilidade
en cuest ió ns de impostas, refírome a que, mm caso como o s in ala.do. ha i variábeis corno a cl im atoloxia que poden dar ao traste cunha función e. loxicamente coa c ifra recadada.

Que poden dicer da calidade artística das xentes do circo no Estado español?

É óptim a. Polo dicer que as axéncias e representares máis prestixiosos de Europa teñen . sen dúbida. un
bon ficheiro de artistas de nacionalidade española, aqui praticamente
descofiecido ·. España exporta artistas de circo, isto é un feíto, tanto
para grandes espectác ul os en circos
como o Kron e o u o Ringlin Bros.
- a meca do circo-, c~mo para
pequenos en sa las máis especi alizada s. Churry fala con veemé ncia.
Pod es ver xe nte nas Vegas. por
exemplo, hiperes peciali zada nun
número concreto, adap tado a unha
sa la de festas. clube ou cabaret, traballando duran te anos e anos. algo
incíbel no Estado espafiol.
O noso caso é un pouco diferente .
ós levamos o no:os técnicos de
luz e so n, o noso axudante de bastidores, 50.000 wátios de lu z, cañóns ... ; partic ipam o · na produción
e venda dos no ·o · espectáculo · de
xeito complementar ao traballo dos
próprios representantes. A razón é
ben s in xela : res ulta moi difíci l
vender o que face mos, non é hab itual , rompe co n moitos cli chés es tabelecido . . Actualmente, ha i moi
poucos produtores ou representantes que arrisquen cartas e pres tíxio
nunha nova aposta, por este motivo nó s as umimo s a xestión, os
contactos, etc., da nosa compafiia.
O artista tradicional carece deste
ponto de vista burocrático ou empresari al. lim ítase a facer o se u traballo sen mái. : prepara os seu números e deixa estas cuestións en
mans dun empresário -laméntase
Nacho.+
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O trinque

Exposicións

Cine
Linterna Vermella, magnifico filme chino que axiña chegará ás
pantallas. Do director ele Sorgo Vermello e ]u Dou.

Fotografia
Submariña
Fotografi as da Escola-Taller
de Merg ullo Científico no
Claustro Alto do Pazo de
Fonseca, en Compostela.

Televisión
Terranova. Série de catro capítulos que narra a vida dos pescadores do baca lla u. Producida por Euskal Telebista, en colaboración
coas demais televisións autonómicas. Os mércores na TVG.

Libros
Late mar:x:ism (O último marxismo). Ob ra e.lo n orteamericano Fredric Jarneson qu e leva por su btítul o: Adorno ou a persisténcia da
dialéctica. Baseándose na sutileza de Adorno procúrase un xu ício
sobre o cap italismo avanzado e as suas formas de cu ltura. Ed . Ve rso (6 Meard Street. Lonclon. Wl V. '3HR. Inglaterra) .•

O dia 21 no Salón Artesonado do
Pazo de Fonseca, en Compostela
terá lugar unha mesa redonda baixo o lema o acoso sexual a debate
no que participarán Isabel Barbero
e Ana Osa, advogadas de "Xustícia
e Sociedade", e Cristina Garaizábal, psicóloga e membro da Comisión Antiagresións do Movimento
Feminista. Moderará o debate a
xornalista Tareixa Navaza, e sera
de 18 a 22h. O sábado 22 de 10 a
14h falarase de Castigo aos violadores, pero ¿que castigo? , coa
participación de Isabel Castillo, de
Xustícia e Sociedade, Maria Angeles García, Fiscal do Tribunal Sauperior de Xusticia de Asturies e
membro da Union Progresista de
Fiscais. Moderará Maria Luz García Vi go. Estes debates para mulleres están organizados pola Asociación Galega da Muller e os Grupos de Mulleres da Universidade
de Com postela. Ademáis ha berá
unh a exposicion de cartaces do
Movimento Feminista Galego do
anos J976 ao l 992.

Que facemos
co V Centenário?
Este é o título dunha mesa redonda

encadrada dentro das actividades
que para Febreiro ven organizando
o Ateneo Santa Cecília de Marín .
Participarán Antón Reixa membro
do Comité Anti-Quinto Centenário, e Juan Juega Puig, historiador
e asesor da Sociedade Estatal
Quinto Centenário. Será no local
do Ateneo ás 20h. Ademáis o
Ateneo ten prevista para o dia 23
unha viaxe cultural ao Condado,
Mondariz Balneario, Pontecaldelas, Soutomaior, etc. As persoas interesadas poden inscribirse na secretaria do Ateneo. O prezo para
sócios é de 550 pts, e non sócios
850 pts.

Este certame organizado pola Asociación Cultural e Xuvenil "lrmanciños
da Fala" ten as seg uinte s bases : As
cartas debe ir dirixidas ao Alcalde de
Pontearas Don Xosé Castro Alvarez.
Deben estar escritas en galego e asinadas con seudónimo ou ven cci nome e
apelidos . De ser asinada con seudónimo adxuntarase un so bre pechado co
nome e apelidos dentro. Só se abrirá o
sobre do gañador. Non hai límite de extensi ón, e as cartas serán dadas a coñecer como a organización estime oportuno. A data tope para recibilas será o
20 de Marzo.

V Prémio Nacional

de Narra ció ns Xuvenís
A Fundac ión Caixa Galícia convoca
este certame no que poden participar
todo s os xoves menores de 18 anos
que o desexen. Os traballos remeseranse antes do 16 de Marzo á Biblioteca
Club-33 de Compostela.

Prémio Ala Delta
de Literatura
Infantil e Xuvenil
A Editorial Luís Vives organ iza este
prémio co fin de promover a criación
litcrária para nenos e xoves, de acordo
coas bases estabelecese un único prémio dotado cun millón de pesetas. A
concesión do prémio lev a inc'luid a a
publicación por parte de Edelvives da
obra premiada na Colección Ala Delta.
O importe do prémio é independente e
adicional dos direitos que poidan corresponderlle ao autor pola publicación

III Maratón
Fotográfica
Mostra dos traballo s prese ntados a es te certame en
Cangas.

Colectiva de pintura e cerámica no Museo Mun icipal
de Lal ín.

Onde
Galiza é m ar
Mostra no Coléxio M illadoiro de Malpica.

Prensa, humor e
guerra do Golfo
·Mostra no local do Ateneo
da Coruña.

Gravado cubano
contemporáneo
Mostra no Pub Aljama de
Rivadáv ia.

~

Obradoiro de cómic
"TBO o sábado" é o nome deste
obradoiro infantil para á aprendizaxe e confección dun cómic. Será
no local do Ateneo Santa Cecília o
dia 22 ás 21 h.

O tempo e
os seus ritmos
O dia 21 ás 20h na Sala de Conferéncias do Centro Cultural Caixavigo e dentro do ciclo "O tempo e
os se us ritmos", organizado por
Cai xavigo a iniciativa do "Diálogos 90" falará a advogada Cristina
Almeida.+

Convocatórias
I Concurso de Cartas
de Recomendación

Mostra no edificio do
Arquivo de Betanzos.

Colectivo
"Androx"

Actos
Debate:
'Se te acosan, acusa'

Betanzos,
tempo e traza

do libro. A extención das obras, mecanografadas a dobre espácio, será dun
mínimo de 40 e un máximo de 120 fólios. O tema e o xénero liLerário é libre.
Os orix inai s deben ser inéditos, e estar
esc rito s nunh a das línguas do E stado.
Remesera nse 3 exemplares a: Editorial
Luís Vives (Para o Prémio Ala Delta)
Avd a. Dr. Federico Rubio y Galí, 1.
28039 Madrid. Tlf. (91 ) 534 70 OO. Fax
(9 1) 553 19 19. Cada concursante pode
. enviar cantos orixina is desexe. O prazo
de admisión de orixinais péchase o 31
de Abril. Os orixinais enviaranse baixo
plica, que debe conter o nome, o enderezo e o teléfono do autor. O fallo farase público na primeira semana do mes
de Xuño. Edelvives oferece a opción
prioritária de publicación das obras
presentadas a este concurso e resérvase
o dereito de abrir as plicas de cantos
orixinai s de interese para a sua edición
estime unha vez feito público o fallo.

Prémio García Alén
O Museo de Pontevedra convocou o
concurso de traballos escolares "A lfredo Garcia Alén " para o curso
1991 -92. Poderán pa rticipar escolares
de básica, bacharelato ou FP de todos
os centros de Galiza, integrados e n
equipa e baixo a dirección dun profesor. Os temas inclúen catalogación de
hórreos que se atopcn na área de infl ué ncia do centro ou nun concello
determinado. fontes, manamiais, mui ños, recollida de prácticas adiviñadoras do tempo, creenzas, etc., asi como
catalogación de apare llos de labranza,
ou pesca. Os traballos mandaranse ao
Museo de Pontevedra antes do 15 de
Abril.+

B.D. Impresa

E o título da mostra que do
20 ao 29 estará no local do
Ateneo Santa C e cilia de
Marín, e na que participarán
o maior núm ero de publica-

c ións de cómic e B .D. No
me mo local e os mesmo
dias as "Xornadas de Banda
Deseñada de Mar ín" leñe n
pro gra mad a ouLra mo s tra
ti tul ada "O có mic fcito en
"Galícia", na que poderanse
ven traballo de Xaquín Marín , Ri cardo Lázaro Carlos
Portela, Miguelanxo Prado,
D as Pa toras etc.

Luz Darriba
Pinturas na Galcria Saira de
Vi go.

Arte n a
América Latina
Mostra na Casa da Cultura
de Allariz.

Entro ido
Moslra e obradoiro . obre o

E nt ro ido ourenscín no Mu seo Municipal de Ourense

Fotógrafos
Ex po ición de vinte fotógrafos vigue 'e . Na Agrupación
Folog ráfica (Uruguai, 17)

Percepción
Mostra cient ífica na Casa da
C ultu ra de Sárria.

Xaim Piñ iro
Pinturas na Sala da Asociació n Aurien e de Ouren e.

Citánia
Ne. ta gale ri a compos te lá expó n en se pin turas de Pedro
Avila, Xu li o G. Riva s, López Rico e Manuel Patinha.

Carm n Pallar ~
Mo ·tra " Primeiros Exemplare " na Ga leria Ad 11 e
de Vigo.
Chi hi

ampo

Mo ·tra no Bar Ruanova de
Compo tela, até o dia 23.
Organiza Factoria Modulada (Can en Dono).

Cairo Antelo
Pintu ras no Pazo Municipal
de A Coruña.

Pintores Gal go.
Mo tra co lectiva na Sala
Laxeiro de Vigo.

Lueiro Rey
Expo ición iconobiográfica
no local do e ntro de Promoción Social de San Va lemín (Bloque 11 ) no conc llo de Fene. +

Anúncios de balde
Bú scase mozo para compartir piso en Vigo, zona
Torrecede ira. Chamar a partir das 2 ao tlf 43 74 33, preguntar por Carm e.
Vendo Enciclopédia Galega , Chamade ao T lf. (986)
86 46 77 polas tard es, preguntar por Maria.
Vi axe a Fátima e Lisboa
dos dias 16 ao 19 de Abril.
Autocarro de luxo e hote l de
tre s estre las. Prezo: 23. 000
pts. Contacto: Carlos Alberto Pinto de Sousa.R/ Serxio
Peñamari a de Ll ano, 16, 1A. Polígo no Ventorrilloo.
15008 A Coruña.
O di a 2 de Marzo a Asociación España-URSS ·de Vigo
escomenza un novo curso
de iniciación á língua rusa.
Para mái s informaci ó n
Tlf.22 44 57. Horário de 11
a 13,30h e de 17 a 21,30h.
O •Comité Cidadán Galego
Anti-SIDA informa que permanecerá aberto os martes,
xoves e ven res de 16 a 21 h.
Ademáis está o Apdo. de correo s 117 de Compostela.
Cabuxa Distribuidora.
Nacionali smo e Anarqui smo (Materiais para o diálogo). Lixo urbano (Fanzi ne): Número O. E mái s li bros, di scos, maquetas e
fanzines. Pedir catálogo ao
Apdo 259. 15080 Compostela. Mandar os selos.
A Rota dos Baleeiros, cartafol de poemas, con textos
de Franci sco Alonso ("Cada
tres meses e un dia"), Paco
Souto (" Morte de se r cidade") e Miro Villar ("A nudez do carambeto"). Prólogo e deseño da portada de
Alfredo López "Tokio" .
DisLribúe "Edicións do Dragón". Rúa Escultor Asorei,

8 bai xo. 15704- Compostela. Tlf (98 1) 76 23 3 1. E nvios por reembol so . Prezo:
700pts máis gas tos.
Se c he gus ta A lejandro
Sanz ago ra tes a oportunidade de formar parte do seu
Clube Oficial: "Fan Club
Pisando Fuerte" . Delegación en Vigo: Rúa Espedri gada, 51. CP 36210.
'falia Teatro de Cee (A Coruñ a) oferta o · espectác ulos
Gaivotas subterráneas de
A lfon o Vallejo e O reí
aborrecido de Xesús Pisón.
Condició ns cé ni cas: A lt o:
3111. Boca : 5m. Fondo: 4m.
(mínimos). Contratac ión tl fs
(98 1) 74 72 29 e 74 68 26.
Apdo Cor reos 62. 15270
Cee (A Coruña).
A todo s os es tudi antes cla
nosa Nación: somos un Ateneo Cultural de Intervención. Chamamo-nos Liga
Libidinal-Iconoclasta de
Acción Estudiantil. Estamos a preparar unha revista
feita por estudiantes de todo
Galiza. Preci samos eolaboracións: artigos de opinión,
ex pori é ncia s c ultur a is ou
político-organizativas, fotografias ... Enviade o materi al
a Apdo de correos 541 O de
Vigo. Grac iñas.
Licenciada en Históri a Contemporánea busca traballo
relacionado co ensino, editoriais, librerias, prensa ...
Tlf (986) 30 13 67 . Preguntar por Victória.

dade Galego-Cubana C urros E nríquez en colaboración co Concello de Oleiros
prega a todo e toda a ua
colaboración co povo irmán
de Cuba. cccsitan-se urxentemente mediciña e material anitário de toda · clases : alimento non perecedeiro e roupas; e para o
cativos alimento · e roupas
de bebé , biberóns e materi a l escolar. Aportación .
económica : Caixa Galicia
304 -063- 1368/0. Informa ción e recollida: Casa ons isto rial do Concel lo de
Ole iros. 61 00 00 e Cen tro
de Informac ión Xuvenil. Perillo T lí. 63 65 98.
Xevale Ecopacifismo di tri bu e cam isetas co lema Me
cago no V Centenário como apo io a programas de
so lidar iedade coas comu ni dades indíxenas e popul ares
de América La tin a. Tlfno.
44 03 68 , 40 46 09. Apdo
22, Monforte.
Estou a realizar unh a tesina e
necesito material (panfle tos,
" pása lo s", revi sta s, do c umentos ... ) e calquera tipo de
informac ión sob re o Movimento Estudiantil Universitário en Galiza na década
dos 70. Por-se en co nt ac to
con Carlos Morais, Rúa Pexego de Arriba, 15 A Primeiro . Santiago de Compostela.
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conta con seccións
sustentadas na
participación dos leitores

GRATIS
Se pcnsas que xa ahonda de
extermínio de povos indíxenas e quere s axudar a evitalo, ponte en contacto con
Amigos dos Indios; escrebe
a Xosé Luis Cortizo, 32.435
Rubillón, Avión (Ourense) . ·
A Asociación de Solidarie-

Pisos para compartir,
avisos, alugueres,
cámb ios, compras,
vendas, contactos ...
de publicación gratuita na
sección

Anúncios de balde
Tfno. (986) 43 38 86

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

A di tribu ción de exemplare do número 3 da revi ta
As Follas Verdes d o Taller
(adicado monograficamcnte
a América) do Taller de
Educación Ambiental "
Curuxa" do IB elmirez- 1
de Compo ·tela chega tamén
a Vigo, gracias á colaboración da profesora Luz ao
do lB Alexandre Bó eda
(Coia-2). Tlf-; 29 28 12 e 29
28 16. Prczo 200 pts.
Vendc-:e micro-ordenador
lnves- pectrurn, casse tt e
corder T M-848 ony, completo lote tic programa'> (u ti lidade. xogos) no que cngado video-aventuras en galego: revistas e libros de inronncítica. Todo en bon e1.,tado. Prezo a convir. Chamar a
Mig uel: T lr (98 1) 24 54 40.

E. tre la Ga li za distribuido ra. Distribución altenaliva
de material lamén alternativo: pubicaci ' ns de rcs i ·tén c ia, prensa co ntrainíonnati va. ranzines, camisetas, di scos e c intas ele mú sica non
come rci a l, c te. Podedcs pedir o ca t á lo go a: K. E .Q.
Apdo 660. Ourense (agradeccse qu e mand ecl c · se los
para a rc sposta). Se quered es sa b e r ca lqu e r o ulr a
cousa de nós, a lgunha colaboración . alg unha informacion non dubidedes e n esc r ibir a K. E.G., Casa da
Xuvenrucle. R/ Celso E. F errciro , 27. 32 004-0urcn sc.
Para poder galeguizar o nome nec es ito prese nta r correspondéncia recebida . Diri xide-vos a A lberte Baltasar Figueiras. R/ Moute ira,
16. (Berres) A Estrada.
Vénclen se camisetas coa
inscripción lsto non é Espanha. Pre\:O 700 pta.
Apartado 901. 15 080 A
Corunha.+

axenda
Novas sensuais
mMC / A CORUÑA
Xesús Alonso Pimentel, ("C uchus") e Marcos Teira Fernández
compoñen un cadro aparte no eido
da música na Galiza. Ambos os
dous conforman unha imaxe adicada á interpretación dun flamenco
singular onde o jazz mistúrase coas
influéncias da singu laridade galega
e o denominado flamenco do sul
do Estado. E non son novos na teima. A sua traxectória foi concebida a base de cabalgar en diferentes
monturas. "Cuchu s" ven de NHU,
onde destaca coa guitarra e o violín. Compañeiro, tamén, de Emílio
Cao e Benedicto. Coa Escola de
Música de Baio (Vigo) participa en
distintas fonnacións saídas do seu
seo. Colabora, ademais, con Elias

CHELO

Televisión
Quiroga. E a finai s do ano 1987
cria Noroeste, con "Kin" García e
Alberto Conde. Con Marcos Teira
inícia un nov.o labor como guitarrista flamenco ao carón da singularidade. "1:n1sno", "Cristal oscuro" e "Superavit" definen as primeiras veces de Marcos Teira, onde as tendéncias "achéganse ao folclore e ao rock". En Compostela
coñece a "C uchus", que o imbue
do espírito da guitarra flamenca,
pasando a formar parte do grupo
de rock experimetnal "Arcipreste
se pica", para, máis adiante, riar o
conxunto "Smegol", banda que define "nunha liña rockeira con incursións no jazz". Xesús Alonso e
Marcos Fernández, nestas, traba1lan de maneira conxunta atendendo preferentemente "ao flamenco
con raíces nidiamente galegas e
sons moitas veces doutras músicas,
como blues, jazz, rock ou folk". A
Fundación Andaluza de Flamenco
(Jerez) outorgoulles un certificado
a inado por Manolo Sanlúcar -na
ua calidade de director do sem inário- en recoñecimento á sua participación no III Seminário Internacional de Guitarra Flamenca.
Alfonso Abelenda prepara unha
exposición especia l para a galería
de Ramón Sánchez (Dársena), que
e tá prevista para a recén ollada
primavera. A ponto, tamén, de
"sair a películas que rodamos en
Almería para a televisión ás de ordes de Manolo Summers, que xa
estou desexando ver. Agora mesmo
estou traballando nuns guións para
unha nova publicación de Barcelona. Ademais iste mesmo ano terei
jque acheganne até Nova York para participar nunha mostra de pintura organizada por unha galería
desta cidade". •

Música
Le Cantes
D Hoffmann

Ciclo
de alistas

Opera fantá ti ca en 3 acto de Jacq u es Offenbach dirixida por
Claude Schnitzler e interpretado
pota Orque tra Filharmonica
Rubin tein de Polónia e o Coro
Opera Eclate. Será o día 26 á
21h no Auditório de Galícia en
Compo tela.

Comenza o dia 20 no Pazo de
Comgre o da Coruña e ta série de
actuacione co concerto do piani ta
Janis Vakerelis

i nal
omenza este ciclo o dia 20 no
írculo da Arte d Lugo.

Cicatriz
Concerto o dia 2 l na disco.teca
Golden Fi h de Boiro.

O Diplomático
Empezan a úa xira "Caho na tó "
o dia 21 na sala Recreo de Lourenzá (Lugo). Ao día seguinte actuarán n As Torres de Guitiriz.

Trio
d Madrid

Trio Elmau

O dia 25 á 2 1h no Auditório da
Galiza interpretarán obra de
Mendel · ·ohn e Braham ·. Actuarán o mesmo dia á l lh na mema
a la dentro dos Concertos Espec iais para Xóvene , con entrada
libre.

Teatro

The Del Fuegos
Esta banda fará unha minixira po1a Galiza , o día 20 tocarán ·e n
Playa Club de A Coruña, o dia
2 1 na sala Hipódromo en Osebe,
Compostela. O dia 22 rematarán
cu n concerto en Iguana Clube en
Vigo.

Concerto no Teatro Principal de
Pontevedra o dia 21. •

Dos días 20 ao 24 act uación da
Compañia de Lola Herrera, coa
obra Palomas intrépidas, no Teatro Municipal Rosalia Castro.

Xove
O dia 22 o grupo "Teatro do Atlántico" representará a obra Ocasos
no Centro Cultural•

A

Novo programa para as mañás dos
domingos na TVG, adicado á música clásica, e que pretende facer, en
60 minutos, un percorrido polos distintos xéneros. Así os programas de
Febreiro a Marzo estarán adicados
ao concerto, para seguir durante o
mes de Abril coa si nfonía. Ademáis
cada semana entrevistarase un persoaxe de recoñecido prestíx io.

Venres Tarde
Neste espácio da TVG emítese o día
21 o filme Dúas mulleres dirixido
en 1960 por Vittorio de Sica, con
guión del e do pai do neorrealismo
Cesare Zavattini, e fundamentado
nunha novela de Alberto Moravia.

Ciclo William 'c astle
O dia 22 dentro do espácio Butaca
Especial que a TVG adica a filmes
en versión orixinal em itirase A história de Houston , unha história negra deste peculiar mestre da série B.

Gallipoli
O 25 a TVG oferece esta película
do realizador australiano Peter Weir,
do ano 81, antes de terse pasado ao
cine norteamericano. "Gallipoli"
encádrase no antibelicismo do cine
de aventuras, e está feíta con rigor
histórico e brillante feitura. Após
deste filme dirixirá éxitos coma "O
ano que vivimos perigosame nte"
(1982), "Testemuña única"(l 986) e
"A costa dos mosquitos"( 1987). •
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crítica

Curdoseticasecruces

Moderato Cantabile

XURXO ESTÉVEZ

T erán tanto

morro como para vir a falarnos ele ética e moral?,
matinaba eu ao volante, escoitanclo a Carmen Mestre no ráclio. A
presidenta da Cruz Bermella estaba a explicar as conclusións cluns
debates sobre os problemas sociais <leste fin de século que a sua
enticlacle o rganizara entre prominentes intelectuais. Descafeinaron
o racismo, o conflito Norte-Sul, a crise de valores, en fin , as misérias <leste "millar dos mundos posíbeis", que <licia González.
E screberei un artigo, pensei, contrapondo as diferentes análises
asegun estes debates os organice a Cruz de Guerra, Alfonso -O
Bermello- ou un Círculo Lib;rtário ele bairro, poño por caso.
Nisto estaba cando algo no interior dos meus gánglios linfáticos advertiu que ainda faltaban dados, de que millar era agarcJar un anaco.

... e

aí están os dados: non só nos envelenan con ideas para o
conformismo desde os seus Debates socia ldemócratas, senón que
-ánclate con olla- véndenche a roupiña que lles enviaches para a
humana axu<la aos curdos, coitados, reféns de tiranos doutros cinco estados.
Trapichean con solares amparados nos sentimentos solidários
das xentes que, creendo axudar a un negro, contribue involuntariamente a que os da Rosa se poñan morados.
Amiga, amigo, se queres apoiar proxectos ele paises probes, axudar aos verdes, mellorar o mundo, xíralle os carriños a un grupo
internacionalista, ecopacifista, cJe liberación ou de calqu er bairro:
adoitan artellar debates sobre o fin de século nos que as conclusións Liradas sonche ben máis interesantes e non hai nengunha,
nen a piar delas, capaz ele declarar, como Carmen Mestre que "fíxose as i porque os curdos non necesitaban roupa''. •

Cme
Dziga Vertov
O Centro Galego de Artes da Imaxe adoia un ciclo ó cineasta soviético, que ofrecerá catro longametraxes realizados entre 1924 e
1929, e permanecerá na Sala de
Proxeccións do CGAI ata o remate
deste mes. Vertov, formado no ambiente de vangarda coetáneo á Revolución Soviética, iniciouse no cine como redactor de noticiários.
Apaixoadarnente, Vertov teorizou
sobre o seu traballo acuñando termos como "cine-o11o" e "cine-verdade'', nos que e sintetizaba a sua
procura da realidade a través do cine.O ciclo vai ofrecer dúas obras
claves para o coñecimento do cine
de Vertov: Cine-olio e O home da
cámara, autémticos manifestos do
seu credo documental. Pola súa
banda A sexta parte do mundo
concilia propaganda institucional
con poesía -cinematográfica e literária-, entres Adiante, soviet oferece unha curiosa perspectiva da
vida mo covita nos anos da revolución. As ses ións deste ciclo terán
lugar ás 20, 15h na Sala de Durán
Loriga (A Coruña)

Ladróns de anúncios

A Coruña

ANOSA TERRA
Nº 51 O- 20 DE FEBREIRO DE 1992

O dia 26 no Teatro Principal de
Pontevedra proxectarase este filme
dirixido en 1988 por Maurizio Nichetti, dentro das sesións organiza-.
das polo "Ci ne Clube Pontevedra".O punto de partida deste filme
é a denúncia aberta aos cortes publicitários durante a emisión de películas en televisión, que provocou
unha forte polémica en ltália. Ademáis o filme pretende reconstruir a

Jeremy Coopere Viggo Mortensen en A Pe/ que brilla

pureza esquencida dun determinado cine italiano, o neorrealista.

Cine Independente
Norteamericano
Dentro do ciclo que ten programdo o Centro Cultural Caixavigo o
dia 21 proxectarase Henry, retrato dun asesino , dirixida por John
McNaughton, que acadou os prémios á mellor película, mellor di rector e o prémio da crítica na pasada edición do Festival de Cinema Fantastic de Sitges. O dia 24
poderemos ver Julia ten dous
amantes, dirixida por Bashar Shbib con guión deste e de Daphna
Kastner, que ademáis é a protagonista. O dia 25 proxectarase A pel
que brilla , que supón o primeiro
filme do escritor británico Philip
Ridley, basada en un guión própio
e rodada en terras canadianas. O
dia 26 finaliza o ciclo coa película
O fin da noite, de Keith McNally.
Todas a sesió ns serán ás 20,30h

no Auditório do Centro, e serán
proxectadas en versión orixinal
subtitulada.

Cine Alemán
O dia 20 proxectarase Aguirre ou
a cólera de Deos do cineasta alemán dentro do "Ciclo de Cine Alemán" organizado polo Ateneo Santa Cecília de Marín, ás 21 h no local do Ateneo. O dia 24 á mesma
hora proxectarase O caso da ''Bremer Freiheit" dirix ida por
W.R.Fassbinder en 1973.

O Có1nic levado ao Cine
Tamén organizado polo Ateneo
Santa Cecília este ciclo integrado
nas "Xornadas de Banda Deseñada
de Marín" proxectará o dia 25 o
filme de debuxos animados Batman, no local do ºAteneo ás
19,30h. O dia 27 á mesma hora pasarase outro filme de animación:
Mortadela e Filemón no Armário do Tempo.•
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G. LUCA DE TENA

Q

uéimase un pavillón na beira
de laranxas e menta do Guadalquivir, e nestoutra baranda do mundo sentimos trio . E iso que ben nos
chegan as labaradas de púrpura e li món das esferas armilares , o fume
mesto de algodón de pólvora a consumir tanta glória de navegar, rosários de
illas , rios caudales , ballestas de taracea e broslados con pedras de brillo.
Páxinas de gran codicilo histórico que
o lume encoura na letriña de rabo de
mosca dun,ha póliza de seguros . E ain da menos mal.

Baiona impuxo ao patrón galega contra a opinión da Mariña de Guerra

Pedro Campos, regatista contra funcionários
militares e barcos de fórmula 1
desprazar ao galega do leme do barco.
Antes de gañar duas regatas nas preliminares de San Diego, outra espectacular . Derradeiramente Baiona impuxo dentro do
Comité Técnico da equipa, a condición de
en oposición ao· Australia Challenge e unque fose Campos o patrón do barco. ReMariña de Guerra fixo todo o .ha máis contra Suécia, na segunda fase ,
o patrón Pedro Campos, 41 anos, tivo
presentantes da Mariña de Guerra protesposíbel porque o patrón galego
taron vivamente esta decisión e manifesPedro Campos non levase o leme do barque librar esoutra clase de competición
dentro do comité para o desafio Copa
taron o seu anoxo dándose de baixa no
co España 92 que está a competir pola
Copa América. O funcionário do Estado
clube de Baiona.
América contra o duo formado polo militar
(con grado militar) Juan Carlos Rodríguez,
Juan Carlos Rodriguez e Luis de la Peña,
Campos ten agora na man a roda do leme
promoveu entre os patrocinadores do barque se apuñan á sua candidatura. Gañou
Campos ao tempo que Eduardo Serra suco unha forte•campaña a prol d'o patrón
dun barco de 650 .millóns, que compite
cántabro Antonio Gorostegui contra o de
bia á presidéncia do comité. Ainda que o
con bandeira de Baiona pola Copa de
América. As velas son de Cuntis e a tecCuntis, asi como de entregar a dirección
desafio para a Copa América fora promonoloxia da Software AG. Polo feito de ser
do proxecto a persoas relacionadas coa
vido polo clube Monterreal de Baiona, o finanzamento só seria posíbel se a invitaoficialidade da Mariña.
esta a primeira vez que unha equipa de
ción a participar no proxecto se ampliaba
bandeira española compite na Copa América, o custe da participación é moi elevaEsta iniciativa do funcionariado militar foi
a bancos, grupos financeiros e empresas
contestada pola maioria dos deportistas
españolas. Os promotores de Baiona prodo. O regulamento esixe a procedéncia
que concebiron en Baiona o desafio da
puxeran as gradas de Barreras en Vigo ou
autóctona de material e tecnoloxia . O
Copa América. A proposta da Mariña era · Astano no Ferrol para fabricaren o prototimastro do barco que leva Campos custou
máis de oitocentos millóns de pesetas .
continuar a experiéncia, sen nengunha repo; os novas sócios levárono para Aesa
Houberan de construir un forno especial
gata gañada, do barco de vela militar Hisde Puerto Real, mentres a base da equipa
pania, abandeirado en Mallorca, e formar
se situaba en Mallorca. Instigados palas
para esta peza única de carbono, pero a
unha equipa básicamente integrada por
suxeréncias dos representantes da Maricalidade lograda interesaria inmediataoficiais da Mariña de Guerra. Entre a xenña de Guerra, moitos patrocinadores, en
mente á equipa xaponesa.
te da vela interesada pala primeira particimaioria non galegas, apoiaban a candidatura do Gorostegui para patronear o
pación dun barco galego na Copa AmériCon todo, o orzaménto do barco de Baioca, a opinión foi unánime: o patrocínio mina, que supera os tres mil milóns, non se
barco en San Diego. Ainda que o clube de
litar significaria afogar a aventura. De toBaiona, promotor do desafio, votaba por
pode comparar co de Nova Zelanda, que
dos os que se relacionan coa vela de
ten unha podente indústria náutica e invisPedro Campos, o regatista cántabro facia
competición é ben coñecida a pobre acte 11 .000 millóns no seu barco. Por riba
a sua própria campaña na trastenda para
tuación dos oficiais de Mariña nas compeda dotación do España 92 están Xapón,
ticións desta clase, apesar dos meios de
Fráncia e ltália, que gastaron na sua partique dispoñen e do paternalismo que moicipación entre dez e 14 mil millóns.
tos funcionários desde carpo do Estado
A brillante actuación do patrón galega pogastan nos meios da vela deportiva.
de atraer iniciativas para esta fracción mePola contra, Pedro Campos gañara cinco
nor da construcción naval que poderia
veces a volta da Península para cruceiros.
asegurar a continuidade dalguns estale-i·Toda a indústria da náutica .deportiva do
ros galegas. A veleiria de Cuntis, por
Mediterráneo queria a cabeza deste rapaz
exemplo, apoiada só na iniciativa persoal
cuntiense, de corpo fino, espilido, e mirade Pedro Campos e nos seus trunfos deda vivísima, que lles estragaba a comerportivos, dá traballo a máis de cincuenta
cialización dos veleiros de moda, a venda
persoas.
dos mastros de marca, e a o mercado dos
aparellos de gañar regatas.
Na botadura do barco que regatea en San
Diego, a banda de Puerto Real (Cádiz) inAs primeiras marcas da náutica querian
terpretou Negra Sombra como concesión
mellor que ocupasen os titulares de
ao nacemento do desafio deportivo. Pero
prensa os barcos aparellados coas suas
a habilidade de Campos, tanto para canevelas e armados coas xárcias que fabriar funcionários regatistas, que nunca gacan. Pero como o galega Campos entrañaron unha competición pero intentan , deba de primeiro nas etapas todas da Volrradeiramente, competir por xerarquía mita a Esp9{Ja, comezaron por relegar a
litar, como polo seu instinto mariñeiro co
Pedro Campos, de pé durante as probas de mar
pr<?ba JlO~ reios de comunicación. Desleme, poderian facer plenamente galega a
do España 92.
vindeira participacion na Copa América.•
~~prk; 1rona.
• G. LUCA DE TENA
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Que non se apenará de tanto estrago?
Acaso non perdimos en dez anos un
tércio da nasa terra arborada P?ra saber o que doe un purgatório? E certo
que caen as muxicas sobre o naso corazón pero tamén arrepiamos. Dacordo coa lei dos vasos comunicantes
que governa o Estado, un pavillón en
chamas naquela banda serán douscentos quilómetros de estrada menos
nesta parte. Asi son estes lumes que
traen . Levamos aprendido que hai que
arrecadar a carteira a cada que fan unha festa e antes que talen de cantas
que non cadran. ·No comezo de século
houbera unha gran riada no Levante , e
pagámola nós renunciado ás laranxeiras ; tomárona coa pérfida Albión , e
costounos o mercado dos viñas do Ri beiro ; o ferrocaril a Ourense pagou con
retrasos (oitenta anos) as maquias que
González Bravo lle pagaba á Sor Patrocínio por canta da lsabelona; a velocidade do tren foguete Madrid-Sevilla
cóbranlla ao Shangai (ainda existe)
nos ·cruces.
No ábaco de Solchaga, cando non hai
bolas para o centenário terry ese, amáñanse con gravilla de autovia, salários
de fareiros (torreiros) ou olios de vaca. •

VOLVER AO REGO

O

problema non é a ilegalización
de HB , nen a Leí Corcuera,
temas sobre os que Manuel Fraga
gosta de opinar, tanto como de viaxar
polo exterior. Os problemas de Galiza
son a carne, o leite, a pesca, o desmantelamento industrial ... Mais, para
iso non ten respostas, como demostrou nunha recente entrevista en Faro
de Vigo. O marco unitário eurbpeu, seica é o marco unitário europeu e Fraga
recoñece que Galiza sae algo perxudicada, pero tamén terá contrapartidas .
Cales? Que proxectos de desenvolvemento ten a Xunta?
Por desgrácia; Don Manuel segue a
ser Fraga 1 ribarne, é dicer que se
lle dá mellor a Orde Pública que a
economia. +

