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PP e PSOE
conviñeran en
minimizar o
debate sobre o
"Estado da
Autonomia",
ante a próxima
folga xeral,
refugada por
ambos. Vázquez
Portomeñe
resaltou as
coincidéncias
básicas entre
ambos partidos,
despois de que,
un dia antes o
Ministro
Solchaga
loubase o labor
do PP. Sánchez
Presedo perdeu
a oportunidade
de apresentarse
como posibel
presidente,
mesmo ante os
seus
compañeiros de
partido. O
nacionali mo
erixiuse en
verdadeira
oposición e foi o
albo predilecto
da Xunta. Fraga
non puido coas
· · suas
contradicións.

'Solc

ga un plan
de ind ~ l.' 1alización
para a Galiza, mentres
se pacta o de Euskadi

XURXO LOBATO

Caldéase o ambiente laboral na Galiza. un dia antes
de celebrarse o Día da Clase Obreira Galega e a poucas xornadas
da folga xeral, Carlos Solchaga afirmaba en Santiago que o governo central "non aprobará nengun plan de reindustrialización especial para nengunha rexión" . Dous dias despois PNV, governo e
PSOE de Euskadi, reuníanse en Madrid e pactaban un plan de desenvolvimento para o País Basca.+

Escócia, o nacionalismo
emerxente no Oeste ·
A primeiros de Febreiro a opinión pública británica veuse
surprendida polos resultados
dun inquérito que amasaba
quemáis da metade dos escoceses estaban por rachar os
vencellos que os unen coa corca inglesa. Desde aquela xa
apareceron várias encuestas

máis. Unha primeira leitura das
mesmas indica que máis dun
30% dos escoceses queren a
independéncia, que un 46%
están pola devolución (parlamento próprio con poderes de
taxación, entre outros) e tan só
un 18% están por manter a actual situación .
(Páxina 5)

Golf Do111aio: os buracos

Pasaba por aqui
••••••••••

A oposición criticou a Fraga, no debate
soqre o Estado da Autonomia,
. referirse a un país irreal

Están
asustados
Cando Francisco Vázquez, xefe indiscutíbel do PSOE galega, gaba o
discurso de Fraga, para a continuación "asinar a acta de defunción do nacionalismo de esquerdas", incurre nunha contradición,
pois de ser certo que Fraga asume
o discurso do nacionalismo (seica
radical e anticonstituciona~ a abriga de Vázquez seria a de criticar
ao presidente da Xunta.
Compre lembrar que só tres dias
antes, o ministro Carlos Solchaga
loubaba tamén en Santiago a política de Manuel Fraga e no próprio
debate de investidura Presedo afirmaba que está disposto a acadar
"compromisos con Fraga". O pacto
contra-natura entre as duas principais forzas poi íticas convértese asi
nun pacto á luz do dia, moito máis

nídio que cando os traballadores
reconvertidos berraban en 1984
PSOE, PP, a mesma merda é.

sinalan que de producirense hoxe
as votacións o BNG, por si só, obteria 10-11 deputados.

Non se albisca máis que unha explicación para esta frente común
das duas forzas maioritárias na
Galiza e no Estado: a implícitamente anunciada por Vázquez, o
medo ao nacionalismo.

Ainda neste caso e mália que de
aqui á convocatória dos comícios
o nacionalismo aumentase as
suas espectativas resulta óbvio ·
que non ia ameazar en nengun
caso ás maiorias existentes, tanto·
a governante como a opositora. O
medo do PP e do PSOE explícase, sen embargo, ao saber que
nese caso o nacionalismo contaria por direito próprio con representantes en todos. os organismos oficiais: Consello de Cantas,
Consello de Administración da
CRTVG, mesa do Parlamento,
etc. A alta política, a das componendas e pactos secretos, a do
reparto da tarta (a que produce
precisamente o cansáncio social
e o descrédito dos políticos), verianse hipotecadas por un testigo
perigoso, un portavoz, non revolucionário, senón simplemente de
honrada traxectória. +

Este medo ten a sua lóxica. X.
Mosquera, secretário xeral da
UGT e militante do PSOE chama
a Solchaga "cínico" e afirma que
o tratado de adesión á CEE, como foi asinado, traerá para Galiza ainda máis desgrácias. Lonxe
de tirar conclusións interesadas,
parece claro que a clase política
no poder vai por unha banda e a
sociedade por outra. Aí está a folga xeral.
O nacionalismo de esquerdas pode
erixirse en portavoz dese descontento e en veículo de alternativas.
lnquéritos oficiais non publicados

máis disputados
O estabelecimento dun campo
de golf en Domaio superou a
capacidade de xestión do Concello de Moaña, que adolece
dunha experiencia mínima no
tratamento de cuestións similares a esta. O investimento na
construción do campo, 1 .400
millóns, supera con moito o or-

zamento municipal. A posibili dade da ubicación de 488 vi vencias xunto ao campo abre
unhas expectativas de negócio que se cantan en decenas
de miles de millóns. A porcen taxe do valor total á que ten
direito o Concello pode ascen der ao 25%.
(Páxina 8)
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Coa folga xeral como fondo

PP e PSOE , coincidentes,
minimizaron .o debate sobre o
11
Estado da Autonomia''
A. EIRÉ/ G. LUCA DE TENA

Fraga lribarne tentou utilizar o debate para resaltar a sua figura de presidente, pero deixou ver, máis que
nunca, a sua tradicional ideoloxia, avogando a Deus, ao traballo e á família como valores para arranxar a
situación do país. Vázquez Portomeñe encarregaríase de facerlle o traballo suxo. Antolin S. Presedo perdeu
a sua gran oportunidade de afianzarse como líder do seu partido. Xosé Manuel Beiras púxose ao lado dos
da rua e tanto Camilo Nogueira como Sánchez Castiñeiras abriron as portas de par en par para deixar ver a
delicada situación das suas próprias organi~acións.
ción ·baixo control. Non perderon
a ocasión de porlle de manifesto
que Cacharro fai o que quer e
que o abriga a paralisar e a descafeinar, até deixalo sen virtualidade, o proxecto de lei sobre comarcalización.

Non era bon sinal. Este ano a
mesa do Parlamento Galego e a
Xunta de Portavoces decidiron
mudar o tradicional regulamento
do debate, suprimindo o prazo
de 24 horas dado aos distintos
portavoces para que pudesen
estudar o discurso do Presidente
e preparar a contestación. De
nada valeron as protestas do
BNG o dia anterior, nen as cuestións de orde pedidas polos grupos nacionalistas no mesmo pleno. Semellaba bastante claro
. que a Xunta pretendia minimizar
este debate que, a menos dun
mes vista para a folga xeral, podí ase voltar moi en contra sua.
O PSOE, que tampouco apoia a
protesta popular,defendeu a iniciativa da direita, recebendo, como regalo, o discurso de Fraga
. antes que ninguén, que para iso
é a "a oposición responsábel'',
como os calificaría o portavoz do
PP, Vázquez Portomeñe.
Fraga lribarne tiña repartido, xa
hai dias, os papeis que cada un
debia xogar nunha posta en cena
para a que escolleu un dia significativo, o 1O de Marzo, Dia da Clase Obreira Galega. Pero non só
concebira as persoaxes para os
seus, senón que tamén tiña ideadoo carácter que lle asignaba aos
grupos da oposición. Pretendía
repetir a función de hai un ano,
sen darse canta de que, nun ano,
pasan moitas cousas.

O "Gran Presidente"
Como non podia ser menos, Fraga lribarne adxudicouse para si o
papel de Gran Presidente. Subiu
ao estrado cos seus 80 fólios, .
que cada vez atrapalla máis rápido, e as suas catro paradas para
emocionarse e porlle credibilidade ao tono de observador-comentarista dunha realidade da que,
segundo o discurso, el non ten arte nen parte; del só seria o futuro
prometedor que nos agarda.

Pero que importa, no 1993, "Galiza despegará" impulsada "polo
turismo" que xa foi o que "salvou
a España no anos 60". Eís a pe-

Sánchez Presedo
refuxio e na
Europa, imitando
o tono, os acenos,
e até moitas
frases de
Felipe González.
ANXO IGLESIAS

A actual crise da·
Galiza non é tan
grave, segundo
Fraga, porque
tamén a padece a
"locomotora
Ale maña"
'
e USA a "única
superpoténcia
despois da grande
vitória da Guerra
do Golfo".

res tradicionais: "debemos traballar máis e mellar", porque a Seguridade Social influiu no "desánimo ao esforzo e ao espírito de
previsión persoal e familiar" que
foi "amparado polo descaído da
institución familiar" e dise que
non hai traballo, "pero cada vez
son máis os pastos aterecidos
que non atopan candidatos preparados ou simplesmertte a aceitalos o que, inevitabelmente, forza ao abandono de sectores produtivos ou a que veñan clandestinamente emigrantes extranxeiros ", rematou o parágrafo con
estes tíngues que X. M. Beiras
calificou de racistas.
Frente a isto pediu máis natalidade e ofereceu axuda ás famílias
que tivesen máis de tres tillos.

O presidente de todos

Asi, non ten reparo en desligarse
dos seis anos do governo da direita que el dirixiu e Albor representou, nen en rechazar a as caréncias de infraestruturas e dotacións que sofre Galiza: non hai
agrávios comparativos, non hai
débeda histórica e nen sequer é
lexítimo pedirlle ao sector público máis investimentos, seria perder cartos (ainda que o fagan en
Catalunya, Madrid, Sevilla ou
Astúrias) e o actual cupo de financiamento é optimo.

que tamén a padecen a "locomotora Alemaña", a "única superpoténcia despois da grande vitória
da Guerra do Golfo" e a situación
non é mellar no Reino Unido,
Franza ou Suécia. Os dados macro-económicos minimizounos,
adaptounos nas comparacións e
até os variou, entrando nunha
guerra de credibilidade, a "sua
palabra contraa miña", con Sánchez Castiñeiras, para que, nas
suas pinceladas, no cadro idílico
que pintaba, Galiza se semellase
aos países desenvolvidos.

A actual crise de Galiza non é
tan grave, segundo Fraga, por-

Como fórmula para sair da actual
situación recorreu aos seus valo-

Afanouse Fraga no seu discurso
en aparentar unha atitude dialogante, afirmando estar aberto a
escoitar a todos, pero non a negociar, (isa si, consensuará cos
estamentos sanitários) póndose
sempre como guia o programa
do PP, quedando asi demacrada
a faciana conciliadora, sobretodo
por canto é incapaz nos dous
anos do seu mandato de facerse
a máis mínima autocrítica ou
concesión á oposición. Abandonou tamén aquel relatório de boas intencións da sua toma de posesión e o "Presidente de todos",
encara, á máis mínima oportunidade, ao seuinimigo: o naciona-

lismo. Non só é algo "obsoleto,
pernicioso en si", ao que caricaturiza mostrándoo a levantar valados que isolen á Galiza do
mundo, senón que, tamén, se
non é o causante da actual situación (má, pero igual á doutros ,
Portomeñe si empregaria a palabra crise) si o acusa de ser o o
responsábel de que os nasos
males saian á luz: das protestas
nas ruas, apresentando unha situación empiorada.
Frente a isto non ten reparo en
citar a Arzallus ou a Pujol e, para apresentarse como o "gran
estadista", se o ano pasado falou da reforma do senado, esta
vez incluiu a píldora de "unha só
Administración nas comunidades históricas", deixando o flanco aberto das Deputacións provi nciai s, que moi ben o poden
abanear. ·
Foi por ese
a oposición
xo mostrar
que ten ao

lado polo que furgou
cando Fraga se quicomo o Presidente
Governo e á oposi-

Como fórmula para
sair da actual
situación recorreu
aos seus valores
tradicionais.

dra filosofal que tan bon resultado lle deu ao Ministro Fraga.

Sánchez Presedo perdeu
a sua oportunidade
O día antes de comezar o debate
sobre o "Estado da Autonomía",
o Ministro de Economía, Carlos
Solchaga, estaba en Compostela
para afirmar que "o futuro da Galiza está garantido se se toman
as medidas oportunas como fai
este Governo". Pouco campo de
manobra lle quedaba asi a Sánchez Presedo para exercer a crítica ao Governo Fraga. O Secretário Xeral do PSOE na Galiza
refuxiouse asi en Europa, imitando o tono, os acenos, e até moitas frases de Felipe González,
pero cun didactismo de nena
avantaxado de coléxio de pago.
A pena é que a pose de "maestrillo", non ia para nada coa sua
intervención.
Anunciou que o PSOE ia comezar a facer oposición (Portomeñe perguntaríalle onde estaba
até de agora) e que reprobarían
a xestión do Conselleiro de Traballo e de lndústria e apresentarian cito proposicións de lei. Só
rebatiu a Fraga en canto a situación económica da Galiza,
"que empiorou desde que vosted e asumiu o governo", pero
mesmo se aliou neutros temas
como no da reconversión agrária, afirpiando que despois de fi~ar as cuotas "garantirase o aumento da produción".
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Presedo, que o ano pasado entrara a discutir con Fraga sobre
as realizacións e os acordos con
Madrid, tentando capitalizalos ,
en vista das relacións MoncloaRaxoi, este ano quedou só cun
papel que xogar, o que lle outorgou o PP: o de "leal oposición",
"verdadeira oposición", "responsábel oposición" ... "que xa estivo
no governo e non foi quen de facer nada", frente aos radicais do
BNG que "pintan todo negro e
exercen "na rua". Por se fose
pouco o portavoz da direita, Vázquez Portomeñe, paria de manifesto a case total coincidéncia do
PP galega co PSOE.
Sánchez Presedo perdía asi toda
oportunidade de afianzar, no próprio partido, o liderazgo como
presidenciábel. Despois da sua
actuación neste debate aumentarán os seus compañeiros de
partido que pensan que non dá a
talla. Polo que se viu, non parecen descamiñados , ainda aque
non só sexa culpa sua, senón da
própria estratéxia partidária, pero
el é tamén o Secretário Xeral, o
que leva a que lle cuestionen
ambos postas.

As alternativas do BNG
Fraga, no seu discurso de investidura, faxouse alegremente con
Xosé Manuel Beiras. Admitiu o
corpo a carpo dialéctico como un
campeón estilista que gosta de
intercambiar golpes con outro de
parecidas características. Fraga
estaba moi seguro do seu poderío . Ao dia seguinte , cando os
xornais comezaron a contar os
pontos do combate, levaría unha
gran surpresa. Ainda que ninguén
se atrevia a dar un claro gañador,
pois o campión é o campión , Beiras subira moitos pontos.
Fraga non só tomou aquel dia a
decisión de refugar todo combate, sabedor de que só ia beneficiar ao aspirante, polo que non
lle deu ocasión de medirse máis
con el, negándose a subir ao estrado de oradores, senón que tamén proibiu que aparecese nos
carteis , decretando a censura
nos meios públicos.
Nesta ocasión o PP empregaria
contra o BNG idéntica táctica
que hai un ano , pero ainda máis
acentuada e repartindo papeis.
Tratábase de descalificar ao
BNG recorrendo ao fin do marxismo, con contínuas referéncias
ao Leste, á decadéncia dos nacionalismos, ao anacrónico das
suas posturas, apresentalos co-

As contradicións
de Fraga
O discurso político de Fraga, reactualizado neste 1O de Marzo, ten
unhas evidentes contradicións, algunhas inerentes ao seu próprio
talante, pero, sobretodo, consubstanciais á própria ideoloxia.

PEPE GARREIRO

Tratábase de
descalificar ao
BNG recorrendo
ao fin
do marxismo,
con contínuas
ref eréncias
ao Leste.

mo unha formación radical que
só busca as algarabias na rua e
que está próxima aos violentos
ou invoca a violéncia.
Pero esta vez non seria Fraga
quen lle entrase a trapo a Beiras,
pretendendo resgarse de todo
moquete dialéctico inecesário, senón que surprendentemente, Portomeñe, en vez de fixar a posición do seu grupo, e sen que fose
chamado á orde por Vitorino Núñez, dedicaríase non só a contestarlle a Beiras senón a descalificalo, tentando apresentalo, máis
unha vez como "histriónico, pallasa, cantante ... "; nun discurso que
xa a oficina de prensa do PP estaba agardando para distribuir entre os xornalistas antes de talar o
próprio Beiras.
Certamente tamén o portavoz do
BNG fara contundente na sua
crítica, calificando o discurso de
Fraga de "auténtica provocación,
de racista e de fascista", comparándoo con Le Pen. Ainda asi, a
diferéncia de Portomeñe, indicou
que os seus calificativos eran po-

líticos,deixando constáncia de
que xa no debate de investidura
o BNG dixera que non ia criticar
a Fraga "polo seu pasado, senón
polo que faga de aqui en diante".
Pero Beiras, esta vez, non caiu
na provocación, senón que puxo
especial fincapé en apresentar a
alternativa do BNG, como a única válida para sair da situación
de crise, facendo un relatório de
iniciativas rechazadas pala direita, aos que apresentou como os
do non: "Plan de medidas urxentes; criación dun banco público;
Lei Património forestal; negociación ou renegociación dos acordes lesivos; ordenamento fores tal , ordenamento política gadeira; leido comércio ... "
Portomeñe pretendeu desactivar
a crítica do BNG, poñendo de
manifesto a tóxica das negativas,
por canto o BNG contaba tan só
con cinco deputados.
A contestación de Beiras tentou
deixar sentado como cando o PP
se negaba a acei.tar estas propostas non se trata dunha negativa ao BNG, senón a amplas capas da sociedade. Asi, evidenciou o portavoz do BNG, como
estas alternativas foran ou ben
consensuadas, pactadas ou,
mesmo, promovidas por sindicatos, asociacións, etc.
Por último Beiras referiuse a que
o Governo Fraga non apresentara nengun proxecto de leidos vitaispara a Galiza, calificando a
xestión de Fraga como "un gran
fraude político que se sustenta
nunha mentira repetida mil veces
para que a xente pense que é
verdade".
(Pasa á páxina seguinte)

Enaltecedor do sistema capitalista máis liberal no económico e,
por conseguinte, detractor de toda intervención pública, anatemiza
aos países do Leste e a sua crise causada polo sistema
centralizado, pero, cando pretende desculpar a crise que atravesa
Galiza, non lle queda outro remédio que pór de manifesto que a
crise está a afectar tamén gravemente ao "estado locomotora
alemán" e á "única superpoténcia" (nas suas próprias palabras),
pero tamén á Franza, Reino Unido ou a própria Suécia.

É precisamente esa crise que sofren os países ricos o que
minimiza e até ridiculiza a aposta principal de Fraga para que
"Galiza despegue en 1993": o turismo. Por todos é sabido que a
crise nestes países, principais provedores de visitantes
extranxeiros, aféctalle de maneira directa ao turismo. Non hai máis
que ollar como esta crise está a derrubar o empório montado polo
próprio Fraga lribarne en 1960, até necesitar tamén unha forte
reconversión. Os cidadáns da Europa comunitária non só buscarán
países máis asequíbeis, (Magreb e os do Leste principalmente)
senón que ou non podarán sair ou gastarán moito menos.
Contando cunha redución do número de visitantes e cuns gastos
por persoa que minguarán, como pretende Fraga relanzará
Galiza, apoiándose, precisamente na crise externa? Polo demais,
os planos da CEE están directamente enfrentados,cos planos
turísticos de Fraga, que mesmo cuestiona o Director Xeral de
Turismo : quen vai facer turismo rural nun país de eucaliptos?
Non é tampouco a rede de albergues a que atrai os visitantes de
alto poder adquisitivo, e menos nun país contaminado por
celulosas, cunha pesca matada por encaros, unhas rias
contaminadas por indústrias de enclave e unhas vilas e cidatles
que perderon a sua tradicional fisonomia vítima da especulación.
Fraga lribarne rexeita o investimento público como motor
económico, afirmando que é tirar os cartos , sen que pareza estar
preocupado polos investimentos estatais que se realizan
prioritariamente noutras zonas. O último pacto vaise dar en
Euskadi cun PNV que pon no balanza as suas conversas con HB,
para desequilibralo ao seu favor. Estes posicionamentos non lle
impeden a Fraga demandar maiores investimentos á CEE,
mesmo facendo un plano no que a reconversión agrária se
sustente nas axudas comunitárias.Plano que o Mercado Comun
non aprobou, pero Fraga semella que gosta máis dos ecus que
das pesetas, da administración comunitária que da central.
Como novidade, Fraga, por último, demanda unha "administración
única para a Galiza". El , que é incapaz de acabar coas
Deputacións, porque, como puxo recentemente Cacharro de
manifesto, o poder provincial é capaz mesmo de paralisar as leis
autonómicas. Calquer reforma que lle propoña ao Estado, antes
teria que comezala na própria casa.
Pero todo isto non é máis que un reflexo subxacente dunha
personalidade política que, como demostrou no debate do dia 1O,
cando pretende apontar calquer solución inovadora, sáenlle as
propostas dos valores tradicionais e autoritários. +
ANOSA TERRA
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Goethe, Goebbels, Schwarzneeger e a República de Saló
"Cantan que cando morreu o xen era I Varela, preguntaron a
Francisco Franco que valoración facia do personaxe, e este
resp9stou: foi un bon comandante". E a primeira senténcia da sesión, e quena canta desde o estaribel é o portavoz de Coalición
Galega, Cándido Sánchez Castiñeiras. Aplícalla ao presidente
- da Xunta: Non me gustaría que
puidesen decir do señor Fraga
algún dia que foi un bon ministro
de Información e Turismo.
Xosé Manuel Beiras lembra a
definición do demo que fai Goethe, o espírito que nega, en relación con nove votos do PP en
contra de propostas parlamentares do BNG. Beiras retírese tamén a Goebbels, ministro de
propaganda de Hitler, e di que a
política de Fraga basease no ci-

go do economista Robert J.
Samuelson ao que situa na
esquerda americana. O traballo
deste conservador, publicado
no Newsweek do 24 de febrero, -titúlase O boom visto e non
visto.

tado aforismo do nazi: a mentira
repetida convértese en verdade.
O parlamento do portavoz do
BNG remata colocando a Fraga
ideólogo obsoleto, estadista
frustrado nun final semellante ao
da República de Saló. (República Social Italiana, fundada por
Mussolini no 1943· en Saló, á
beira do lago de Garda, despois
de ser o líder fascista liberado
polo nazis e antes de ser executado polos partisanos).
Antolín Sánchez Presedo atribúe a Bertrand Russell a repetida senténcia de que non hai
vento favorábel se non se coñece o rumbo. Fraga rectifícalle:
nqn é de Russell que é de Platón. O portavor do PSOE invoca
no fina l da sua intervención a
Winston Churchill, no histórico
chamamento do líder conserva-

Camiio Nogueira canta o que Leopoldo Calvo di no seu libro de
memórias sobre Fraga: sempre
predomina ne! o temperamento._

Vázquez Portomeñe, Cuiña, López Veiga e Xoán Fernández.

dor á resistir ao nazismo: "Só
vos prometo sanguf), suor (Presedo di dor) e bágoas. O discurso remata con Octávio Paz: a
dispersión conduce á disipación.

ANXO IGLESIAS

Vázquez Portomeñe bota man
do reaccionário Karl Popper
para lembrar que O marxismo
morreu de si mesmo . Fraga
brande unha fotocopia do arti-

Vazquez Portomeñe cita a Schwarznegger ao que compara
no seu papel de Terminator a
Cándido Sánchez Castiñeiras,
Camilo Nogueira e Xosé Manuel
Beiras.
Fraga reproduce as palabras da
Meiga Freba de Vilalba ao crego da vila: vostede terá os seus
libros, pero eu teño os meus. •
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Beiras tentou deixar
sentado
que cando o PP
rexeitaba
as alternativas ·do
BNG non era unha
negativa a esta
organización,
senon a amplas
capas da
·sociedade.

Xose Manuel Beiras, e Vázquez Portomeñe con Manuel Fraga.
(Ven da páxina anterior)

Aproveitar
as debilidades
do Grupo Mixto
O PP pretende acabar cuns partidos minoritários que o estorban
na süa obsesión de conseguir a
maioria absoluta nas próximas
eleicións. Aproveitou este debate
para minimizar, descalificar e
apresentar ante a opinión pública a CG e ao PSG-EG, como
duas formacións xa desaparecidas na prática. A Camilo Nogueira chegoulle a dicer Portomeñe
que estaba"outorgando o seu
testamento político", e que non
ian "sacrificar o ben da Galiza,
polo ben de Camilo", referíndose
a modificación da lei eleitoral.
Nogueira, que realizou un discurso de "tranquila radicalidade",
como el o calificou, secadra
equivocouse ao dicer que non
había unha verdadeira alternativa a Fraga por culpa da "división
da oposición", e anunciando "a
unidade de todos os nacionalistas nun próximo futuro".
Esta debilidade, posta de manifesto nas suas próprias palabras,
foron aproveitadas por Portomeñe para atacar a un PSG-EG xa
"desaparecido", a unha CG, "onde non se poñen de acordo", a
unha oposición que "non é alternativa como vostede ben dixo", a
futura unidade do nacionalismo
"porque nada teñen a ver uns cos
outros, pois están nun plano absolutamente diverxente co Bloque
e ao mesmo Camilo Nogueira ao
que chamou "disco raiado". +

Nogueira,
que realizou
un discurso
de "tranquila
radicalidade",
coma el o
calificou, secadra
errou ao dicer que
non habia unha
verdadeira
alternativa a Fraga
por culpa
da "división
da oposición".

ANXO IGLESIAS

A crise económica e social
centrou as intervencións dos portavoces
Cándido Sánchez Castiñeiras
(CG). Fraga atopa unha Galiza
en vías de recuperación económica e social nas que destacan
un aumento do investimento extranxeiro, desde o 0,6% do total
do Estado (post o 17, no ano
1987 ) á o 1,26% (posta 8, en
1989). Hoxe, o investimento extranxeiro representa o 0,50% do
total do Estado (... ) Atópase tamén cun crecemento do valor
engadido bruto no sector industrial do 6,34 por cento; na construcción do 8, 12% e nos servícios do 5 por cento. Hoxe, o valor engadido bruto na indústria
é dun 1,90 por cento; na construcción do 6,3 e nos servícios
do 3,7. Perdeu polo tanto 4,4
pontos na indústria, 1,8 na
construcción e 1 ,3 nos servícios. A taxa de paro supera pela primeira vez a média española, o que supón 180.000 parados fronte os 143.000 de 1989.
Camilo Nogueira Román
(PSG-EG) A exposición do
Presidente foi unha farsa. Polo
que nos explica parece como
se acabase de chegar ao poder e non levase dez anos governando Galiza. Poderiamos
chamalo Antoñita la Fantástica
porque de crer nas suas palabras non hai Jista de espera
nos hospitais, nen vellos con
problemas de atención, nen labregos aos que lle queren matar a vaca, nen traballadores
en paro; tampouco sabe que
os galegas teñen que pagar
máis caro o seguro de automóbiles porque é máis perigoso
circular pelas nasas estradas.
O señor Fraga traballa dentro
das institucións galegas e en
contra delas; o señor Fraga
traiciona ao Parlamento e engana ao noso povo; agranda a
sua figura á conta de empequenecer á Galiza. Levamos
dez anos sen pór os pés na terra e a xente comeza a abrir os
olios. Acabou o mito Fraga,
que xa pensa na pensión e no
retiro; é a hora do nacionalismo. (Dirixíndose ao portavoz
do PP): o señor Vázquez Portomeñe lémbrame a parábola
do elefante e a sardiña. Vostede non é un elefante senón unha sardiña, un xíbaro, un antropófago eleitoral. Vostede é o
verme e nós a mazá: Os do
seu partido teñen todas as
condicións para seren derrotados.

de 'nen sequer nos puxeron as
prumas? (... ) Era este o home
forte, con rango, resolutivo que
ia solucionar os nasos problemas? Só trouxo reformas de lei
aprobadas no tempo do presidente Albor, tal vez para demostrar que era parvo (... ) O
seu mandato é un fraude contínuo que se basea na mentira
repetida, na censura e nos parlamentários robot, na ostentación, e nas pompas fúnebres.
Parece que non hai máis que a
estupidez desaprensiva como
pauta de comportamento social.
(... ) Eu non falaba de tráfico de
nenes en Peru ou Bolívia. Referiame a un tráfico de nenes aqui
mesmo. Non lle sona ao Governo o nome de Maria Méndez?
A. Sánchez Presedo.

ANXO IGLESIAS

Xosé Manuel Beiras (BNG) O
discurso, ou informe, do presidente da Xun-ta, pronunciado no
Dia da Clase Obreira, aniversário dos sucesos da Ponte das
Pías, é unha provocación. Na
disxuntiva entre socialismo ou
barbárie, as suas palabras foron a expresión da barbárie, a
negación dos ideários progresistas. Poderia ser o discurso
de Le Pen na Franza. O señor
Fraga ere que é a Virxe do Perpétuo Socorro. Non quer servir
á Galiza senón servir a España
na Galiza. Primeiro liquidou a
Agricultura e agora quer liquidar
a Sanidade e para isa manda
ao seu fidel Romai A vemaria.
Pero xa se escoita un estroncio
desde a montaña de Fonsagrada á beiramar de Baiona. Se
fracasou como di o sistema do
Lesté, que pasou coas locomotoras de aquí? Que nos queda
aqui no Far West peninsular on-

Camilo Nogueira.

Antolin Sánchez Presedo. Palas palabras do Presidente da
Xunta parece que a nova situación internacional comeza coas
caidas das ditaduras do Leste e
Latinoamérica, pero o verdadeiro ponto de arranque da bipolarid ade é o derrubamento do
Muro de Berlín. Esta nova situación aparece confirmada na
Guerra do Golfo na que é necesária a intervención entre vários
paises, entre outras razóns palas condicións loxísticas (... ) As
diferéncias entre Galiza e o resto do Estado están a acentuarse. Deberiamos trazar un plan
estratéxico que buscase situarnos na media europea fixando
estarzo, ritmo e prioridade. Ternos que conseguir un pais
próspero, de maior calidade de
vida e maior xustiza entre os
seus homes e as suas mulleres.
Fraga lribarne Hoxe vivimos
nun ordeamento xurídico com-

ANXO IGLESIAS

plexo, non monista senón pluralista; que integra concellos, comarcas, províncias, comunidades autónomas, estados nacionais, unións continentais, mais
o ordenamento universal da
ONU. Non hai sítio para o vitimismo nen para a confrontación
sistemática, como tampouco o '
hai para os resábios centralistas, as desconfianzas, os obstruccionismos ou a duplicación
de servícios. o·sistema autonómico, como todo sistemas federalizante, débese basear en tres
grandes princípios: autoidentificación, a lealdade e a cooperación. ( ... ) O avellecemento da
povoación é máis elevado ca no
conxunto da CEE, dado que entre nós a povoación maior de 65
anos supera o 14 por cento e a
taxa comunitária é do 13 por
cento. Este feíto acentúase
máis ao examinar por separado
as áreas rurais, as máis extensas de Galiza, onde o índice
respectivo ,supón máis do 16
por cento. E dicer que na meirande parte do território a renovación xeracional está nun momento crítico ( ... ) Se non se
actua a tempo, a situación será
irreversíbel, tendo en conta que
nos últimos cinco anos a nasa
povoación empezou a descender en números absolutos.
Vázquez Portomeñe Ostenta o
señor Presidente a fermosa e
sensfbel responsabilidade de
governar esta terra cando ela
me~ma e os seus entornos españois, europeus e occidentais
sofren unha non disimulada crise económi~a que non puña en
risco de frear o progreso que todo pavo arela.( ... ) "A mellar virtude de Fraga neste momento
son as caréncias da oposición;
o feíto de que a oposición non
conseguira ainda presentar unha proposta que teña credibilidade e que a xente vexa como
"viábel". Estas non son as miñas
verbas senón de Camilo Nogueira. Significan que a oposición é unha suma de caréncias
( ... ) O sistema para nós, é. a
economia social de mercado,
ou sexa, a mixta que eré na iniciativa do home; para o BNG é
a economia planificada e dirixida polo Estado, opu sexa, a
marxista que rexeu nos paises
do Leste de Europa. O intento
de construir aquí esta economía
é igual que construir un igloo
(sic) no deserto de Kalahari. •
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NACIÓNS SEN ESTADO NO OESTE
Parlamento escocés.

Os nacionalistas medran ante a crise económica
e o desencanto causado por conservadore.s e laboristas

Escócia na procura do parlamento perdido
Como dixera alguén "as encuestas non fan história" e detrás das
cifras hai un forte sentimento nacionalista que, quizá, non se corresponda nun apoio determinante ao Scotish National Party
(SNP).
O tema da independéncia e da
devolución en Escócia é moito
máis vello que o slogan que se
tirou o SNP nas últimas eleicións
europeas. Os liberais, cando
eran alternativa de poder, lanzaron a idea xa no 1880 como medida de coller votos entre as clases médias e frear as ideas revolucionárias nas empobrecidas
rexións do norte. A medida non
respostaba aos intereses escoces es, senón aos británicos.
Desde aquela é tema constante
na política escocesa. Cando os
Laboristas comezaron a comerlle
terreo aos Liberais apoderáronselle da idea e ante cada eleición , desde os anos vinte, veñen
talando dalgun xeito de devolución, mais unha vez superada a
resaca eleitoral arquivan o tema.
Cando no ano 79 un 52% dos
escoceses votaron en referendo
a prol da devolución, Neil Kinnock, por aquela deputado por
un distrito galés, foise á Escócia
para facer campaña activa en
contra. Agora que o boom da
Thatcher fixo recuar aos Laboristas cara a periféria (Gales, Escócia e Norte de Inglaterra), queren
asegurarse os votos e volven estar pola devolution, posto que se,
din, é boa para Escócia teno que
ser para o Reino Unido. Unha
vez máis os problemas nacionais
son analisados desde unha óptica centralista.

Do vermello ao tartán
A economia escocesa foi decaendo desde os anos corenta, pero
nos dez anos de Thatcher perdeuse toda a indústria siderúrxica, os estaleiros e un 40% dos
empregos nas manufacturas. As
novas tecnoloxias que, con moito
rebúmbio e coas axudas da CE,
se asentaron en Silicon Glen non
solucionan en absoluto o problema, nen fan esquecer nomes como Caterpillar, fechada no 87.

•MANUEL VILAR

A primeiros de Febreiro a opinión
pública británica veuse surprendida
polos resultados dun inquérito que
amosaba que máis da metade dos
escoceses estaban por rachar os
vencellos que os unen coa coroa
inglesa. Desde aquela xa apareceron
várias encuestas máis. Unha prim~ira
leitura das mesmas indica quemáis dun
30% dos escoceses queren a
independéncia, que un 46% están pola
Dez anos de thatcherismo levaron aos escoceses a rexeitar aos
tories (os conservadores). Nas últimas eleicións xerais, celebradas
no ano 87, os Laboristas fceváronse 50 escanos, frente aos 110-dos
conservadores e 3 dos nacionalistas, ainda que estes logo recuperaron un a costas dos Laboristas. Hoxe as enquisas danlle tan
só 3 escanos aos tories, polo que
unha posíbel vitória destes nas
vindeiras eleicións deixaríaos sen
representantes conservadores
escoceses para ocupar os cargos
na delegación central en Escócia,
coque se verian na obriga de nomear a un inglés para tal pasto e

devolución (parlamento próprio con
poderes de taxación, entre outros) e tan
só un 18% están por manter a actual
situación. Quer dicer, un 80% dos
escoceses ·queren cambiar o actual
statu quo. Curiosamente ao mesmo
tempo que os escoceses amosan o seu
rechazo á actual situación dentro do
Reino Unido, a prensa inglesa daba a
nova de que un suposto Exército de
Liberación Nacional Escocés tratou de
atentar contra Isabel 11 o ano pasado.

reforzar así a idea dos virreis vitorianos e acender máis os ánimos
nacionalistas.

que antes era coñecido como o
Red Clydeside pode agora cambiar de cor e pasarse ao tartán.

Pero os escoceses tampouco están moi satisfeito,s coa actuación
dos Laboristas que leñen en Escócia unha das suas principais
bases eleitorais. O rechazo a
Thatcher fixo subir os votos dos
laboristas, pero estes hoxe son
considerados como un partido
máis do establishment que non
ten respostas para os problemas
que acúcian hoxe aos escoceses. Os tillos da Thatcher abandonaron aes laboristas e pasáronse ao bando nacionalista. O

Os Laboristas hoxe perden diante dos nacionalistas en terreas
nos que antes eran hexemónicos
como sindicatos e movimento
estudantil. Un ex líder estudantil
e membro do partido Laborista
afirma que hoxe non xuntan 300
persoas menores de 25 anos en
toda Escócia. E é que os mozos
escoceses non seguen só os pasos do famoso axente 007, senón doutros .máis metidos nos
problemas e máis animados:
The Proclaimers, que xa levan

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

De Macbeth a Robinson Crusoe
Todo empezou aló polo século
XI, cando Escócia era un estado independente e reinaba
Macbeth. Malcolm, filio dun curmán do reí e educado en Inglaterra, coa axuda de tropas inglesas conqueriu facerse coa
coroa escocesa. Con el empezou o ataque á língua e as formas de vida gaélicas, introduciu
o inglés e levou monxes de
Canterbury para impor o latín
na igrexa. Daquela non conquerion os ingleses facerse totalmente co control do reino de
Escócia, tiveron que esperar
até o século XVIII cando Daniel
Defoe, o autor de Robinson
Crusoe, foi enviado a Edimburgo para subornar aos parlamentários escoceses e que vo-

tasen pola unión co reino de Inglaterra.
A Unión, asinada no 1707, favoreceu a Inglaterra, quen se asegurou as suas costas dunha posíbel invasión inimiga, e aos in,tereses económicos das elites
capitalisfas dun e doutro lado ·
da raia. Pudo ser un respiro para os comerciantes escoceses
que fracasaran no seu intento
de abrirse mercados exteriores
e, coa unión, poden participar
dos benefícios do império inglés. Eses desexos comerciais
. leváronos a tentar criar as suas
próprias colónias no Caribe. Pero grácias aos ataques dos españois, das enfermidades e a
oposición inglesa, máis de

2.000 escoceses morreron en
Darien (Panamá) dez anos antes da sinatura da Unión.
Coa unión Escócia non só perde o seu parlamento, perde; tamén, a sua independéncia. A
ilusión óptica que fai pensar
que Escócia é un caso diferente a Gales ou Irlanda é debido
a que no momento da sinatura
da Unión non habia un exército
inglés ocupando Escócia e que
esta mantiña o seu sistema de
leis, a sua igrexa, controlaba a
educación e acuñaba unha moeda que só ten valor ali. Todos
estes elementos non son símbolos dunha certa autonomía,
senón que axudaron a consolidar o domínio inglés.+

dez anos apoiando aos nacionalistas. Este duo musical que denúncia nas suas cancións o peche das fábricas ou as nucleares, declararon nunha entrevista:
afiliámonos ao SNP posta que
como escoceses estamos fartos
de ver esta parte do mundo condenada perpetuamente a un gove rno capitalista. Máis adiante
un deles afirma: a xente sabe
que son escoceses. Eu non entendo como a esquerda inglesa
en Escócia pode recoñecer a entidade cultural e política de Nicarágua, o nacionalismo dos ne. gros en Suláfrica ou xustificar a
taita dos palestinos e, despois,
igualar a conciéncia nacionalista
escocesa con fascismo.
Os nacionalistas non son os de
hai dez anos que reclamaban o
petróleo do Mar do Norte e miraban cara os países escandinavos.
Hoxe teñen alternativas onde antes só as tiñan os laboristas, como na política anti-nuclear, por
pór un exemplo. A cuestión está
agora en superar o espazo entre
ese 50% que poden estar pola independéncia e tan só un 26% que
amosan a sua intención de votar
ao SN P. Os nacionalistas teñen
que demostrar que as enquisas
non mostran só a expresión dun
descontento "rexional" senón que
expresan unha xenuína demanda
de autodeterminación. •
Pero os Laboristas ainda son un
partido forte e manteñen unhas
expectativas de voto dun 40%.
A sua actual campaña pola devolution pode ser só unha mera
pantalla para satisfacet cartas
capas, desarmar aos nacionalistas e impedir a autodeterminación. Unha campña forte contra
os nacionalistas poderia serlles
perigosa, pois levaríanos a defender posturas próximas aos
conservadores.
Recuperar o parlamento é algo
máis que recuperar un mito, pero
o mito do "parlamento perdido"
idealizou un conceito de democrácia escocesa, a afirmación duns
direitos negados pola Acta de
Unión e mantivo a idea dunha Escócia unida cun pasado comun. +
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O Tribunal Constitucional,
que tiña suspendido
cautelarmente desde Xuño
o decreto da Xunta que fixa
o descanso semanal de 24
horas os Domingos para os
buques de arrastre que·
operan nas augas de
ámbito galega, decidiu
levantar esta suspensión.

•O numero de
parados xa
supera o 16 por
cent o

A Consellaria de Pesca
valourou moi positivamente
esta decisión afirmando o
Conselleiro López Veiga
que "era un primeiro paso
cara a asunción doutras
com peténcias,
demonstrando tamén que o
Estatuto de Autonomia non
é cativo como queren facer
crer alguns". +

O número de parados segue en
aumento desde hai médio ano,
superando xa o 16 por cento. En
Febreiro aumentou en 512
persoas con relación ao mes
anterior, ca que a cifra se situou
en 184.585 traballadores.

• Principio de
acorde para a
reindustrialización
de Euskadi

No mes de Febreiro dos anos
anteriores a evolución foi a
seguinte: en 1989 baixou en
3.096 persoas, en 1990 subiu en
129 e en 1991 reduciuse en
2.213 traballadores. +

• Un grupo lácteo
galego
• Senténcia a
insubmisos
O xuíz madrileño José Luis
Calvo absolveu ao insubmiso
lñaki Arredondo, basándose en
que nun "conflito entre
conciéncia e lei debe .de
resolverse a favor da
conciéncia". O fiscal apresentou
un recurso contra a senténcia e
o Ministro de Xustiza, De la
Quadra Salcedo, afirmou que o
xuíz ia contra o lexislativo, o que
levou a que a oposición o
criticase duramente.
O governo está moi preocupado
co aumento dosinsubmisos,
unha proba foron os ataques á
senténcia de diversos ministros,
nomeadamente o de Defensa, a
semana pasada.+

-

•Pesca pode seguir
co descanso
semanal

A compra de Lactaria Española
(Lesa), filial de Tabacalera, que
que posue entre outras factorías
a de Complesa en Lugo, está a
ponto de ser comprada por
Leyma, unha empresa de
alimentación, unha entidade
financeira e, posibelmente, as
cooperativas galegas. Segundo
informa "La Voz de Galicia", esta
operación estaría apoiada pala
Xunta, tratándose de constituir
un gran grupo lácteo galega.

de ir adiante o proxecto, esta
empresa pasaría a ser a terceira
da Gal iza, despois de Citroén· e
Zara, facturando mais de 45. mil
millóns de pesetas ao ano.+

• Solchaga di que
non haberá plan
de
reindustrialización

O Presidente Fraga afirmou no
debate sobre o "Estado da
Autonomía" que "se fai falta pode
que se construa ese grupo
lácteo".

O Ministro de Economía, Carlos
Solchaga, afirmou en
Compostela que o governo
central non ten previsto "nengun
plan de reindustrialización
especial para Galiza, nen para
nengunha outra rexión".

Un representante de Leyma
confirmou estes contactos, non
querendo ser máis explícito,
ainda que puxo de manifesto que

Tamén afirmou que Galiza ten
futuro, pero sempre que "se
sigan facendo as cousas como
as está facendo a Xunta".+

Diversos dirixentes do PNV,
do PSOE en euskadi e o
Ministro de lndústria
reuníronse odia 11 de
Marzo en Madrid para
elaborar un plano de
reindustrialización para
Euskadi.
Os integrantes das distintas
delegación coincidiron en
afirmar que hai un princípio
de acordo e que só falta
concretar a financiación .
Galiza vai ser, asi, a única
zona da cornixa cantábrica
que non conte e.un plano
especial de investimentos.
Por outra banda o dia
anterior en Euskadi os
traballadores de Acenor
enfrentáronse
violentamente coa
Ertzaina, producíndose
sete feridos. Os
enfrentamentos comezaron
despois dunha asemblea
na que rechazaron o plano
de rescisións de
contratos.+

• Fin do trato especial
para estudantes de COU
no extranxei ro
Unha arde ministerial modificará a normativa vixente que regula a selectividade para todos aqueles alunas de nacionalidade
española que cursasen COU no extranxeiro.
Até o de agora aqueles alunas que estudaban o Curso de Orientación Universitária en
coléxios de fara do Estado, principalmente
EE.UU. e as lllas Británicas, realizaban un
exercício de selectividade especial, catalogado de light. Este exercício desde 1993 só
será para aqueles alunas que acrediten a
sua residéncia familiar nos países nos que
realizasen o COU.+

• Eleicións no Reino Unido
O governo británico decidiu disolver a cámara e convocar novas eleicións,pero, un dia
antes, o chanceler do Exchequer (ministro
de Facenda) , deu un golpe eleitoral ao
anunciar que baixarian os impostas directos.
E non parou aí o xefe de finanzas de John
Majar, senón que anunciou que, de sairen
eleitos,o tipo xeral será do 20 por cento en
vez do 25 por cento actual .+

• Xu ízo a sindicalistas
O dia 13 de Marzo será xulgado o sindicalista da CIG Etelvino Blanco , por calificar de
"fascista" a actuación do maxistrado Olegário
Somoza, ante a retirada dunha pancarta que
tiña previsto despregar no xulgado. O fiscal
pédelle tres meses de cárcere e cen mil pesetas de multa.+

• Desaparición de
conservei ras
Segundo cálculo dos sindicatos, a finais de
1992 poderian desaparecer perta da metade das conserveiras galegas, incapaces de
adecuar as suas estruturas á normativa comunitária en seguridade e hixiene. Esta reestruturación forzosa, que afectará ás empresas máis pequenas, eliminará máis de
mil postas de traballo". •

GALIZA E MUNDO
NEGOCIACIÓN ETA-ESTADO

Existen tamén conversas con Euskal Ezkerra e con Eusko Alkartasuna

HB busca un pacto entre
todas as forzas bascas e o estado
outroobxectivo que o cese da
violéncia". O PNV, poi a sua banda, puña de manifesto que a invitación a talar partira de HB.

•B. LAXE

O anúncio das conversas
entre HB e PNV logrou
rachar a dinámica de
impasse existente na
solución do denominado
problema basco. O
PSOE, imposibilitado de
anunciar conversas
cunha ETA que persiste
nos seus atentados, deu
o visto bon a este diálogo
entre os seus sócios
bascos e a formación
abertzale, sempre que
"se limite ao fin da
violéncia". Poi a sua
banda Eusko
Alkartasuna, Euskadiko
Ezkerra, PP e CDS,
criticaron esta nova
dinámica; EA e o sector
maioritário de EE (agora
Euskal Ezkerra) tamén
sosteñen conversas con
Herri Batasuna, ainda
que.as manteñen ocultas.
No mes de Outubro Herri Batasuna pediu nun acto público celebrado no teatro Victoria Eugenia que se comezasen conversas entre os distintos partidos
bascas para analisar a situación
do conflito en Euskal Herria, as
suas orixes e as fórmulas de superación da situación actual. HB
propuña un pacto dos partidos
abertzales co Estado, coa soberanía nacional como saída ao actual enfrentamento.

Pero os distintos sectores existentes tamén no PNV discrepan
á hora de valorar estas conversas. Un dirixente de Gipuzkoa,
que son os que están a levar a
cabo as negociacións, comentábanos que "cos· mortos que leva
ETA desde que empezou o ano,
é necesário comez..ar un novo cami ño, e ninguén se vai opoñer;
Corcuera menos, xa que el foi un
dos impulsores das conversas
de Alxer".
Pala sua banda, fontes próximas
ao partido en Bizkaia resaltaban
que as conversas "ainda non son
formais, non hai calendário nen
unha proposta a negociar por
parte de HB".

O PSOE mira nas conversas entre PNV e HB un peligro para a propia estabilidade do Pacto de Ajuria Enea.

Alkartasuna e Euskal Ezkerra
(sector maioritário de EE), para
desbloquear a aprobación dos
orzamentos, pero sen que estes
se fixesen públicos.
Herri Batasuna lograba rachar
así o cerco que lle tiña tendido o

pacto de Ajuria Enea, cunha idea
sobranceira, que non se podía
falar "cos que apoian aos terroristas". O anúncio dos primeiros
encontros, producidos moito despois de que estes se celebrasen,
e filtrados por HB, levou a que se
cuarteasen as paredes do Pacto

Pouco tempo despois, coa discusión dos orzamentos da Deputación foral guipuzcoana, sairon á
luz as primeiras conversas entre
HB e PNV, e os intentos de chegar a un acordo que desbloquease a aprobación orzamentária
para 1992. Acordo que levaría
parella a sinatura dun pacto para
pór fin ao conflito da autovía de
Le izarán.
Daquela o acordo entre HB e
PNV frustrouse, entre outras
causas, pala oposición frontal do
PSOE en Euskadi, que vía mermado asi o seu papel, e, tamén,
pala belixeráncia de EA. Foi neste momento cando HB comezou
tamén os contactos con Eusko

Xabier Arzalluz e lñigo lru.in, enfocan as conversas con unha filosofía encadrada
nas relacións que deben manter as lorzas políticas vascas.
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e comezasen as acusacións de
ruptura.
A viaxe de Xavier Arzallus, o 2
de Marzo a Madrid para entrevistarseco Ministro do lnterior,José
Luis Corcuera,supuxo que o
PNV non só pudese asumir publicamente a virtualidade das negociácións, senón tamén que o
fixese coa anuéncia do Governo
central. O PSOE via asi un escairo na carrilleira sen saída do
conflito basca. As rodeiras dos
últimos atentados e as barricadas construídas coas declaracións dos ministros impedian volver coller o camiño comezado en
Alxer, por máis que uns e outros
debecesen por recomezar unhas
conversas formais.

Outros,sen embargo, estando de
acorde con estas afirmacións, e
considerándose tamén cépticos
sobre o resultado final, poñen de
manifesto que "estaríamos na
mesma situación que antes da
marte de Txomin", o que significaría un paso adiante significativo. No que si concordan as diferentes fontes do PNV consultadas é en que "os sectores de HB
representativos están unificados
nas suas posicións" e que isa
dos duros e brandos, nesta cuestión negociadora só forma parte
da estratéxia do momento actual,
pero todos estarian a favor da
negociación, "ainda que si hai diferé.ncias neutros aspectos".

HB, pala sua banda, analisa estes primeiros contactos como un
éxito, non só porque poden ser
o vieira que poda levar a uns
posíbeis acordes, senón porque, logrou rachar, outravolta, o
cerco ao que o someteron os
demais partidos, que se volvese
falar de negociación cando todos estaban a negar que se pudese falar ces ''terroristas" e parar a campaña de ilegalización
.que tiñan deseñada contra os
En vista da transcendéncia que - batasuneros. HB volveuse apresentar, ante o crecente rechazo
acadou este anúncio de diálogo,
social da violéncia, como unha
desde o PSOE tratouse de limiorganización que busca as vías
tar a sua importáncia, afirmando
da negociación . O PNV, pala
que "a operación ten poucos visua banda, ante a posición de
sos de sair ben" e deixando cair,
certa debilidade de HB e o
para contrarrestar as. críticas do
atrancamento do PSOE, decidiu
PP e CDS, que eles non lle poxogar a baza que tanto tempo
dían impedir negociar ao PNV,
estivo agardando: a de levar el
ao tempo que deixaban claro
o protagonismo da negoci?ción
que o PSOE non podía "comparen Euskadi.•
tir nengunha conversa que teña-
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CONSTRUCCIÓNS POLÉMICAS
O establecimento dun campo de golf en Domaio
superou a capacidade de xestión do Concello de
Moaña, que adolece dunha experiencia mínima
no tratamento de cuestións similares a esta. O
investimento na construcción do campo, 1.400
millóns, supera con moito o presuposto municipal.
A posibilidade da ubicación de 488 vivendas xunto
ao campo abre unhas expectativas de negócio
que .se contan en decenas de miles de millóns
tamén. A porcentaxe do valor total á que ten .
dereito o Concello pode ascender, segundo a
capacidade de negociación, ao 25%. A criación de
emprego, que vai incidir directamente na zona,
poderia chegar, en cálculos dos promotores, a
150 postes de traballo. A afluéncia de turismo de
alta calidade vai supor igualmente unha
·
importante fonte de ingresos.
Fronte a isto están o Concello de Moaña e os
viciños e viciñas de Domaio que, mália aprobación
de case todo o proxecto, ainda disputan 21
hectáreas de monte mancomunado aos
promotores, asi como distintas parcelas privadas
nas que non está clara a propriedade.

FOTOS: CARLOS PUGA

Os viciños ainda discuten cos promotores de Golf Domaio 21 hectáreas de monte en man común

Os 18 buratos máis desputados
• HORÁCIO VIXANDE

"Golf Domaio e Muiños, S.A. a
empresa encargada da urbanización- carece de sensibilidade
para cos viciños- di Sérxio Regueira, presidente da Asociación
de Viciños Monte Faro de Domaio-, act.ua con prepoténcia.
Nós precisamos ter a absoluta
seguridade de que os pesticidas
non van contaminar a auga, ternos que saber que non van secar os nosos manantiais de auga, teñen que nos garantir que o
impacto medioambiental non será negativo, queremos saber se
efectivamente todo o monte en
man comun que ocuparon foi
permutado, ternos, en definitiva,
unha série de preocupacións lexítimas e non nos abonda cos
estudos pagados por eles. GolfDomaio dispón duns técnicos e
dus avogados aos que nos non
ternos acceso."

O Concello de Moaña non actuou co rigor necesário nestes
casos. Ante un proxecto de semellante envergadura só cabe a
comprobación minuciosa de todos os pasos a dar. Ainda que
as cousas foran asi, a sensación
de desprotección por parte dalguns sectores seria inevitábel.

Para quen suba ao lugar no
que está ubicado o campo,
que está a piques de ser rematado, a vista pode parecerlle moi bonita, o é, pero para
os viciños que están debaixo
as garantias de que as rela-

Apóstolos do non
Nengun colectivo amplo amosou
nunca unha negativa á instala-

ción do campo, significativa é a
conclusión dun informe que en
Agosto do 90 apresentou o
BNG: "Informamos favorabelmente calquer documento urbanístico que pretenda como única
instáncia a construcción dun

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

Para os mellores golfistas
Dis que o campo de golf que se
vai instalar vai estar á altura
dos primeiros do mundo. Pola
polémica que está acompañar á
sua construcción xa pode ser
certo. As magnitudes que se
barallan son importantes e os
conflitos cos viciños sonados.
Cando hai tres anos un grupo
de empresários desembarcou
na zona coa intención de dedicar 100 hectáreas do seu território á construcción do campo
de golf, e, a posteriori, unha urbanización de luxo, os viciños
non daban creto ao que miraban os seus ollos. Cun investimento de mil catrocentos millóns, só para a construcción do
campo de golf, de princípio non
houbo grandes obstáculos, pero
pronto xurdiron as primeiras dúbidas. A viciñanza empezou a
recadar información e algunhas
persoas atoparon lagoas e intentaron aclaralas.
A precaución foi o primeiro problema, o resto viñeron dados.
Do conflito, que perdura, fíxose
eco a prensa. Non foi tramitado
do mellor xeito posíbel e provoco u suspicácias en todas as
partes que están relacionadas
con esta cuestión.

Xabier Abalo, concelleiro do BNG en
Moaña apoia, con condicións, a
instalación do campo de golf.

cións van ser fluidas non sempre son suficientes.

A grandes liñas, desde o punto
de vista da tramitación do expediente prévio á construcción,
discútese se no seu dia tora ou
non arquivado. Houbo falta de
celo no control do proceso e o
expediente, que_alguns consideraban, e ainda consideran,
arquivado por falta da documen-

Non somos
apóstoles do
non contesta
Serxio Regueira,
estamos a favor
do campo, pero
queremos
garantias
tación básica, foi levado diante
da Comisión Provincial de Urbanismo. A razón do traslado do
expediente está en que, ao non
ser debidamente arquivado ou
denegado, se incurría en _siléncio administrativo, dando pé a
que os interesados denunciaran
a mora diante dunha instáncia
superior. Tras isto, no pasado
Febreiro, a Comisión Provincial
fallou a favor do proxecto de
GolfDomaio. A resposta dalguns
grupos da oposición municipal,
momeadamente o BNG, e do vicindário através ·de asociacións
de viciños como Monte Faro,
pediron a constitución dunha
Comisión de Seguimento para
delimitar responsabilidades. A
Secretária do Concello foi a prime ir a persoa sinalada. "Nós
pretendemos que se abra un expediente á Secretária, Ana Begoña Merino Gil -di Xabier Abalo, portavoz do BNG-, para delimitar responsabilidades e com -

probar que efectivamente ela
non cometeu ningunha irregularidade". Esta petición coincide
coa que fai a próp(ia Secretária.
Se ben o proxecto está en marcha e canta coa maiooria dos
trámites administrativos, diversos colectivos viciñais, non· todos, perseveran na sua intención de disipar todas as dúbidas
respecto a este asunto. Polo de
agora os viciños teñen a intención de recorrer á via xudicial
para tratar de paralizar a i nscripción no rexisto da propriedade dos terreas que incurrian en
expediente de domínio, é dicer,
daqueles terrees de propriedade non clara que foron rexistados xunto cos terrees comprados. Tamén van denunciar ante
o xulgado a presunta invasión
de 21 hectáreas de terrees
mancomunados. Este é un problema que vai ter que solucionar GolfDomaio por non ter, no
seu dia, unha flexibilidade maior
da amasada até o momento.
Para evitar eses conflitos teria
sido mellar que non consideraran aos viciños de igual a igual.

campo de golf e votaremos sempre en contra de calquer aprobación inicial que supoña darlle via
libre a unha implantación residencial desmesurada".
Os promotores de Gof Domaio,
en boca dun dos seus membros,
que non se quixo identificar, estiman que hai unha pequena oposición ao proxecto que actua
desde unha formulación puramente negativa e contrária ao
campo.
"Non somos apóstolos do non contesta Sérxio Regueira en
alusión ao San Benito que soporta todo crítico na Galíza-, estamos a favor do campo, pero
queremos garantías . Se nun
princípio non amasamos esta
postura foi porque tardamos en
reaccionar".
Un proxecto tan ambicioso e,
aparentemente , tan fundamen tado como este ten que actuar
cun tacto mínimo cando ten que
relacionarse con colectivos que
están nunha situación de infe rioridade respecto a ese
proxecto, senón a sensación de
estar abraiado produce unha
resposta airada por parte do
peixe chico. +

Derivadas deste litixio poderian
darse situacións pintorescas como
que no medio dun torneo de golf
un veciño pretenda instalarse nunha leira que entende que é sua.
Abondanqo nos problemas que
poden provocar os viciños, Muiños, S.A. pode atoparse cun endurecemento das posturas cando
teñan que negociar o Plan Parcial para a construcción das 488
vivencias anexas ao campo.+

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

Sobre Ana Merino, secretaria do
Concello, recaen parte das acusacións
sobre as deficiencias na tramitación do
expedente.
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O cancro de mama é o tumor que produce maior
mortalidade entre as mulleres.
O seu diagnóstico en fases iniciais favorece en gran
medida a posibilidade de curación. O autoexame das
mamas lago da menstruación e a realización de exploracións médicas periódicas facilitan o seu diagnóstico
precoz e un eficaz tratamento.
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OIA DA CLASE OBREIRA GALEGA

O signo da unidade presidiu a comemoración da xornada en Ferrol

Un 1O de Marzo,
prolegómeno da folga xeral
• E. SANFIZ/FERROL

Co slogan de Galiza
en pé, o 1O de Marzo
é, iniciaron os tres
sindicatos maioritários
(UXT, CCOO e CIG)
a manifestación que
o pasado 1O de Marzo
recordou os sucesos·
acaecidos nesa cidade
hai agora 20 anos,
cando ~ policia da
ditadura segou as
vidas de dous
traballadores da
Bazán e casusou
numerosas feridos
entre uns emprégados
que reclamaban un
convénio próprio
e liberdades
democráticas.
Este ano foi a primeira ocasión na
que as tres forzas sindicais comemoraron conxuntamente unha
efeméride histórica, unanimemente considerada como un importante episódio na loita das forzas
democráticas contra o réxime de
Franco, tanto pola sua repercusión internacional naquel momento, como polos xermolos de sindicatos que se consolidaron a partir
do 1O de Marzo de 1972.
A unidade de acción das centrais
-preparada xa na comarca ferrolá na folga xeral do pasado 17
de Decembro- mantívose nesta
data apesar das discrepáncias

• VICTOR MIGUEZ

• Paralelamente á festividade do dia da Muller Traballadora prodúcese o ingreso de
· quinta fémina no Campionato de Fórmula l. A indivídua
en cuestión chama-se Giovanna Amati, é italiana, está
vendida aos intereses publicitários das multinacionais e
polo de agora non deixa de
facer o ridículo nos circuítos
de competición; Giovanna é
a última. Giovanna que perde non sei cantos segundos,
que sai da pista, etc ... Porén
as cámaras seguen a Giovanna "quel piuma el vento":
por que será?
• A guerra sérbio-croata seg u e provocando enfrentamentos no mundo do deporte; o último e máis soado foi
o que protagonizaron perante os méios de comunicación americanos Drazen Petrovi c e Vlado Divac. Segundo o primeiro, Divec vexou a bandeira croata cando
se xogaron en Roma os europeus do 1990, motivo polo
cal considera que non lle debe dirixir a palabra ao seu
anterior amigo. Despois desta polémica, Drazen manifestou o seu desexo de ser
apresentado como croata en
Barcelona 92.

Manifestación unitária celebrada en Ferrol.

existentes en torno á consideración da xornada como Dia da
Clase Obreira Galega -denominación non admitida pola UXTe ainda que os nacionalistas desexaban estender as comemoracións a toda a Galiza, mentres
que os sindicatos estatais consideraron suficientes os actos na
cidade de Ferrol.

Defender non só
aos traballadores
A coincidéncia no diagnóstico da
actual situación económica galega, e o chamamento conxunto
para a folga xeral do vindeiro 2

de Abril, foron en todo caso razóns de forza esg.rimidas polas
direccións dos sindicatos para
facer prevalecer a coincidéncia
esquecendo as visións diferenciadas. E por este motivo, as
centrais insistiron neste 1O de
Marzo do 92 na importáncia e no
carácter histórico do paro do 2
de Abril, xa que -segundo afirman- non se trata dunha folga
xeral en defensa exclusiva dos
intereses dos traballadores, senón que as reivindicacións van
máis alá para reclamar actuación s guvernamentais que
sosteñan e poténcien o actual tecido económico da Galiza.

O signo da unidade prevaleceu ,
xa que logo, na comemoración
desta xornada, e esa característica "infectou" tamén ás centrais nacionalistas CXTG e
INTG, xa que aproveitaron a
data para inaugurar o primeiro
local conxunto que a Converxén ci a lntersindical Galega
abre en todo o país. Segundo
os dirixentes das duas centrais,
este feíto constitue un paso decidido para continuar no camiño desa fusión que ten como
tope o 10 de Marzo de 1994,
segundo as conclusións d.o recente Congreso extraordinário
da CXTG.+

• Precisamente foi o 92
quen protagonizou unha curiosa anédota no estádio de
Riazor. Xogábanse o~ éuartos de final da copa contra o
Sevilla cando unha división
da policia tomou por asalto o
fondo do estádio e sen causa aparente que o xustificase ; ali houbo cacheos , golpes, detencións, etc ... Ao fin al izar o partido os altos
mandos da Policía Nacional
manifestaron que se trataba
dun adestramento da reserva de Zaragoza de cara ás
Olimpiadas. Ou sexa, que
non só financiamos o evento, senón que ademais somos os coelliños das fndias.

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

A CIG a'1úncia unha marcha a Madrid
asistentes á asamblea de
Vigo para sinalar que "a tolga do 2 de Abril non pecha
nada. Queda aberta a posibi lidade dunha marcha a
Madrid, dado que a do pasado 14 de Febreiro, celebrada polos sindicatos estatais, non serviu para facer
ouvir na capital do Estado
as razóns de Galiza".

•M.V.

A unidade de acción sindical felizmente lograda, e
inevitabel nunha situación
crítica como a actual, non
impide a existéncia de matices diferenciadores entre
os sindicatos de ámbito estatal e os nacionalistas. O
1O de Marzo. Día da clase
obreira galega é unha data
que marca esta diferéncia.
UGT non a festexa. En Ferrol o motivo que arrastrou
ao sindicato socialista foi a
industrialización. E CCOO
circur:iscribe anualmente os
actos a esta cidade, non en
·balde Amador e Daniel, os
traballadores falescidos hai
agora vinte anos pertencian
ao xérmolo desta central, a
única operante até ese momento.

CARLOS PUGA

O 10 de Marzo selou a unidade da CIG con asambleas conxuntas .de delegados da CXTG e a
INTG celebrados nas principais cidades. Na fotografía aspecto da Mesa que presidiu a
asamblea de Vigo.

Os sindicatos da Converxéncia
lntersindical Galega celebraron
en cámbio asambleas de delegados nas principais cidades,

ás que seguiron manifestacións
e entrega, nas respeitivas delegaci óns de traballo, dun documento esixindo a institucionalización do dia. Os delegados da

CXTG e a INTG confraternizaron entre si na que xa se albisca
como central unificada: a CIG.
Fernando Acuña dirixiuse ao
médio milleiro de delegados

O secretário xeral da
CXTG-CIG dixo tamén
que "este país non está
derrotado. Hai traballadores e traballadoras dispostos a loitar". A CIG está
preparada para turrar para
adiante, ainda que António Gutierrez, secretário
xeral de CCOO, afirmara
en Madrid á un ha emisora
de ra' di' o, momentos des-

pois de entrevistarse con
Felipe González, que a atitude
dialogante do presidente podia
abrigar á desconvocatória das
folgas xerais de Cantábria e
Galiza.+

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

• Que o Real Madrid apoia a
un grupo neo-nazi chamado
Ultra Sur é "vox populi" desde hai tempo; o que xa non
sabiamos, pero si intuíamos,
é que fose subvencionado
con publicidade incluída. No
recente
enfrentamento
Barga-Real Madrid a entrada
mais barata costava 2.300
pesetas mentres que os rapaciños de Mendoza pagaron tan só 2.100 e asi o pregoaron con toda a fachenda
polos catro ventas.

• Hai duas semanas denunciabamos o uso indiscriminado de español nos programas deportivos da Rádio
Galega; agora tócanos facer
outro tanto coa Secretaria
Xeral para o Deporte, organismo ao cal xa non lle cheg a con que o seu titular
prescinda permanentemente
da nasa língua, senón que
agora se dedica a subvencionar caderniños deportivos
de certo xornal cuxas únicas
insercións en galega son as
do habitual logotipo azul das
portadas. Xa pastos, tamén
poderian subvencionar o
"The Times".+
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Mentras o estaleiro conta con carteira de pedidos asegurada

A dirección de ASTANO
reticente a readmitir a 60 ·excedentes
• E. SANFIZ/FERROL

"Ql.Jen mal empeza, mal
remata". Esta coñecida
frase extraída do
refraneiro poderia servir
como resumo do proceso
de reconversión naval
iniciado na comarca de
Ferrol en 1984 e ainda
non finalizado. Segundo a
totalidade dos sindicatos,
a reconversión de Astano
principiou mal, xa que
non se realizou
previamente o necesário
proceso reindustrializador
que garantise o
mantimento dun tecido
económico que fose quen
de soster a puxanza
dunha comarca.
Curiosamente, esa
criación anterior de
emprego si se levou a
cabo no proceso de
reconversión dos
estaleiros nos países
nórdicos, que foron
postas como exemplo
pala administración
central naqueles
momentos.
E se o proceso comezou mal, as
centrais sindicais insisten en que
se está a rematar de xeito pésimo, xa que a División de Construción Naval do Instituto Nacional de lndústria continua amosándose reticente a oferecer unha saída satisfatória para os 60
traballadores que permanecen
ainda sen futuro claro e con rela-

nómicas ou xurídicas as que impeden solucións dignas para este colectivo laboral, senón que
centran as dificuldades en posíbeis agrávios comparativos que
se xerarian con outros traballadores excedentes que foron materialmente "abrigados" a aceitaren recolocacións en condicións
leoninas, a imensa maioria na
·emigración.
Os sindicatos non aceitan este tipo de razoamentos e tachan de
"cabezonaria" a atitude da administración central, esgrimindo a
escasa dimensión da integración
de 60 persoas nun plantel de
1.962 empregados.

XURXO S. LOBATO

ción laboral con Astano, do total
de 3.414 persoas que no 84 taran declaradas excedentes estrutu rais. Son 54 traballadores
que taran recolocados en Auxini
e que desde hai máis de dous
anos e médio permanecen sen
ocupación, e seis empregados
que non aceitaron a recolocación
en Bazán coa apoiatura dunha
senténcia xudicial na que se declara que ese paso é en todo caso voluntário.

Reticéncias empresariais
O conxunto do comité do estaleiro reivindica un reingreso dos 60
empregados -que foron recolocad os infrutuosamente- no
plantel da factoría, coa intención

Críticas á alianza
de Fraga co PSOE
"Hoxendia, Fraga parece de feíto máis do PSOE ca do
PP -comenta no seu editorial o diário de Madrid El Mundo
de 3 de Marzo-, o que é realmente significativo se ternos
en canta que don Manuel segue a ser tan intolerante e
reaccionário coma sempre". Para a opinión editorial da
publicación, "Manuel Fraga non desaproveita a ocasión
para amasar en público as diferéncias que o separan da
actual dirección do PP, con apoio constante ao Governo
en todos aqueles eidos nos que José Aznar e a sua
equipa están máis enfrontados coa política do gabinete
de Felipe González. Que o PP ataca a Lei Corcuera e
quer levala perante o Tribunal Constitucional? Fraga, o
home que dixo la calle es mia e deixou tras do seu paso
polo ministério do Interior (daquela con outro nome),
unha nefasta estela de represión, proclama a simpatía
que lle inspiran a Lei, o ministro do ramo e o seu bon
siso, que el dá por suposto".
Oponse o partido de Aznar aos artigas do Código Penal
que definen o~ delitos de opinión, "Fraga, o ministro que
persegueu á Prensa, o político a quen o noxa por toda
crítica e a intoleráncia son proverbiais, asegura que o
anteproxecto lle parece de primeira".

de saldar a brecha aberta hai
agora oito anos e comezar a camiñar cara o futuro. Pero a dirección continua amosando reticéncias, apesar de manifestar claramente as boas perspectivas de
carga de traballo coa? que canta
Astano de cara aos vindeiros
anos. E algo máis que perspectivas, xa que por exemplo no ano
90 o cadro de persoal realizou
máis de 200.000 horas extraordinárias, e no pasado exercício esta cifra suerou as 150.000.
Ademais actualmente traballan
na factoria arredor de 600 empregados de compañías auxiliares,
ás que houbo que abonar, en 19,
91 , 896.000 horas para a construción do buque de prospección

petrolífera denominado PTS. Segundo indica o comité nun informe enviado ao Ministério de Traballo, as reticéncias directivas
tampouco poden sustentarse en
base á situación económica da
empresa, xa que tamén no pasado exercício, Astanto traballou
cunha marxe bruta, positiva aos
2.000 millóns de pesetas, algo
que non sucedía desde hai moitos anos. O rendimento neto de
explotación pasou por primeira
vez a ser positivo nº 91, superando os 1.000 millóns de pesetas.

Agrávios comparativos
Os representantes da administración recoñecen "entre corredores" que non son razóns eco-

añoran os tempos nos que con
Fraga á cabeza do partido
conservador convertiron man
i por man a vida política nun
compadreo sen fin, sobre a base
de partillar influéncias mútuas.
Botan de menos a Fraga, porque con el no cúmio, o PP
estaba sentenciado -lembremos o teito famoso- a ser
derrotado unha e outra vez nas urnas".

Gyzi: "Non houbo unificación,
senón adesión de Alemaña"
"Non houbo unificación de Alemaña, senón máis ben
adesión", di o secretário do POS alemán Gregor Gyzi,
sucesor de Erich Honecker na dirección dos comunistas
das ex-ROA-, nunha entrevista concedida ao diário
Barricada de Managua, no seu número de 2 de Marzo.
Gyzi ere que na maioria dos paises da Europa Oriental
habia logros que as vellas xeracións consideraban
importantes, "como o non haber paro, pero as novas non
o consideraban importante, porque nunca coñeceran o
desemprego".

Critica o PP a corrupción e o mal uso das arcas públicas
pola Administración socialista, e Fraga "gasta máis de
dous mil millóns en compra( e acondicionar un pazo en
Madrid para sede da Xunta".

"O socialismo realmente existente -opina o secretário do
POS-, non deu conseguido un sistema económico eficaz,
nen deu criado un partido de novo tipo. Houbo unha
considerábel democrácia interna, tanto do partido como
da sociedade ( .. )O socialismo real morreu por fallad.e
eficácia, de flexibilidade, de productividade no traballo, de
democrácia, de ecoloxia e por neglixéncia do indivíduo".

El Mundo, di que o PSOE está a rirlle as grácias ao
presidente da Xunta: ''Ten os seus motivos. Os socialistas

Pero isto non significa para o comunista alemán que non
houbese logros sobranceiros "que agora a xente ve

Mentres os directivos do Instituto
Nacional de Industria "dan largas" a este conflito, os 54 traballadores "falsamente" recolocados en Auxini, continuan cumprindo unha xornada laboral de
oito horas "abandonados" nun
galpón das cercanías das Pontes, e vendo como se achega o
mes de Abril, no que finalizará a
garantia de estabilidade oferecida polos Fondos de Promoción
de Emprego no momento do seu
transvase para a empresa auxiliar do INI.
Tamén os seis traballadores que
se negaron a aceitar a recolocación en Bazán agardan con incertidume a resolución "administrativa", por parte do Ministério
de Traballo, do expediente de
rescisión de contratos que ten
apresentado a Astano. Os "seis
da Bazán" negáronse a ir para o
estaleiro ferrolán ao non aceitar
a degradación de categoria profisional imposta, e esgrimindo o
incerto futuro do estaleiro ferrolán, mentres que a sua factoría
conta polo menos con carga de
traballo para os vindeiros anos.•

· desaparecer, por desgrácia: entre eles a rede de
seguridade social. As diferéncias sociais eran moito
menores, o acceso á educación e á cultura era xeral e
non dependía da situación material da família".

Baudrillard aclara conceitos
En diálogo coa catedrática de Filosofia Rosa Maria
Rodríguez, para a revista Claves de Razón Práctica,
Jean Baudrillard fai un estarzo para explicar
definitivamente se na sua teoria da sedución a muller é
suxeito ou obxecto. "Falando de sedución -precisa o
autor de De la Seduction, texto clave da
Posmod~rnidade, publicado en 1979- a muller é o
suxeito. E ela a que está no centro do dispositivo, a que
posue o valor privilexiado de suxeito. Mesmo teño para
·
min que, nun senso xeral, a muller é o suxeito da
sedución. Con todo, como eu fago pivotar o eixo da
sedución sobre o obxecto, é o obxecto o que está no
centro. Asi, a muller considerada como obxecto da
sedución, constitue o seu nogallo estratéxico e está en
situación de poder, en tanto que obxecto. O naso
vocabulário filosófico, se é que se pode asi dicer, fai
desprécio en princípio o obxecto e priviléxia o suxeito.
Nese senso, semella peiorativo asegurar que a muller é
o obxecto da sedución. Pero, precisamente, ela é a
sedución". O apóstol da posmodeq1idade apunta ainda
un pensamento, coa vontade clarificadora que todos lle
coñecen: "En calquera caso, é o obxecto o que impón a
suas regras de xogo e quen desposúe ao suxeito da sua
finalidade de suxeito. Daquela, o suxeito seducido,
apartado da sua própria finalidade, convértese noutra
causa que suxeito; cqnvértese nunha espécie de
obxecto".+

ROLÍTICA EMEIO AMBIENTE
#

Cristina Alvarez
1

0 estudo técnico para a 'Leido Meio Ambiente' leva máis de seis r

• RODOLFO DACUÑA

Cristina é unha
abogada
ambientalista,
pioneira desta
especialidade no
Estado. Foi
colaboradora e
asesora de
"Greenpeace e na
actualidade dirixe o
departamento legal
de ADENA/WNF
(Asociación para a
Defensa da
Natu reza/World
Natural Found).
Autora de vários
libros sobre direito
ambiental e guias
lexislativas
especializadas,
asesora tamén a
vários grupos
proteccionistas.
Comentounos
distintos aspectos
do seu traballo, con
elocuéncia, e coa
certeza que dan os
máis de 1O anos
dedicada ao tema.
Vostede sostén que unha Asociación naturalista ou eco-pacifista calquer, ten que ir pensando no asesoramento xuridico como unha parte máis
das suas campañas e traballo
social, e non como algo externo a si mesma.
Do que se trata é de ir cara un

traballo integrado; a experiéncia
demóstranos. que hai que incluir
activamente a profisionais doutros sectores: avogados, médicos, economistas, xóvenes empresários, enxeñeiros e técnicos,
mestres ... ; e non quedarnos só
nunha acción de estudo e divulgación para biólogos, zoólogos,
botánicos ou ecólogos, que ten
sido bastante corrente até o de
agora. lso representa un cámbio
cualitativo e cuantitativo, frente a ·
unha problemática local mais tamén global, que se agudiza ao
máximo na actualidade da economía, o entorno e a sanidade.

Pero suponse que ainda non
hai persoal preparado para
formar estes gabinetes legais,
e que a alguns grupos non lles
interesará entrar nestes trámites, non si?
Está claro que cada quen debe
decidir autonomamente o camiño a seguir. Orabén, se te enfrentas cunha empresa determinada e tes bons argumentos, dados analíticos, probas de laborató ri o, confesións de persoas
afectadas, e o asunto ten a ver
coa contaminación industrial por
resíduos líquidos e gaseosos;
como te enfrentas a eles? Porque os executivos e empresários
grandes, si que teñen equipas
de avetados e técnicos, e moven
fios económicos axilizando ou
non, inclusive, os trámites burocráticos pertinentes.
Cando eu ocupei o meu posta de
traballo atopeime con demandas
en proceso de tramitación con
máis de oito anos de antiguedade, e con algunhas outras que
viñan da man de colegas xa xubilados, e causas polo estilo.

É lamentábel admitilo, pero o corporativismo sectário que domina
na función xudicial e na avogacia
é tal, que até non interesa que a
xente coñeza as leis, nen que a
linguaxe empregada nas causas
erais, ou na documentación especializada sexa comprendida polo
gran público. Se te ves implicado
nun proceso formal e tes que
asistir persoalmente a un xuízo,
ao final da vista oral o máis seguro é que non saibas se te absolveron ou te inculparon, polo que tes
que quedar nas mans dos espe(Pasa á páxina seguinte)
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Non co111pro111eter o futuro
De que trata o documento "Coidar a Terra" que veu apresentar
a Vigo, e que vai ser exp.o sto
detalladamente os vindeiros
meses?

biente". Ven ser un documento
máis amplo que o editado nos 80,
este preconiza a acción prática e
a incorporación por parte dos governos e organismos institucionais mundiais ás suas lexislaTrátase dun traballo en comun
cións, dos preceitos legais e meelaborado polo "Fondo Mundial . didas xurídicas aqui recollidas,
para a Conservación da Natureza
mentres que o outro recollia fun(ADENA)'', pala "Unión Internaciodamentalmente declaracións de
princípio. Ven ser unha estratéxia
nal para a Conservación da Natupara os 90, e está a ser apresenreza" e polo "Programa das Nacións Unidas para o Meio Amtado simultaneamente en 66 paí-

·ses e Estados.
Son liñas de acción concreta para
conquerir un Desenvolvimento
Económico Sostido:
1) respeitar e coidar a Comunidade dos seres vivos; 2) mellorar a calidade da vida humana,
especialmente as dos países e
rexións do Terceiro Mundo; 3)
conservar a vitalidade e diversidade da Terra; 4) reducir o esgo-

L------------------------------------------------------------------------------------:.i----·
ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

Proposición dunha nova frente
de referéncia
comunista e independentista
•M.V.

Criar unha nova frente que sexa
"unha federación de partidos e algo máis" e que agruparía ao
PCLN/FPG, BNG, PSG-EG e APU
que "abra camiños para a solución
socialista e de independéncia que
Galicia necesita" é a tese exposta
por un documento dado a coñecer
baixo o nome de Posición Soto,
en homenaxe ao histórico militante comunista.
Asinan esta postura Anxo Amado, Daría X. Cabana, Marina Luz
Fandiño, Mancha Fuentes, X.M.
García Crego, Carmen Graña, Alfonso lglésias, Xosé Telmo Lodeiro, Rosa López, X. L. Méndez
Ferrin, Manuel Outeiriño, X. L.
Romero Falque, X. M. Salgado,
Francisco Sampedro e Francisco
Sébio.
Na frente terian un peso fundamental "a CXTG e a INTG, asi como organizacións de proprietários
rurais como CCLL" e movimentos
sociais diversos.
Os promotores contemplan a in-

corporación ao proxecto, nunha
segunda etapa, do PCPG, EU, Inzar e PCE (r).
No Programa Comun que se trataria de asinar recolleriase a reivindcación da "democrácia radical, a liña política republicana e a
economía planificada". Unha vez
pactada esta base de actuación
común, o documento establece
que "os componentes da Fronte
terán liberdade en política cultural, internacional, etc., incluindo o
dereito a aceitar a loita armada
ou a candeal a".
Nesta frente ou federación convivirian tamén "os independentistas cos federalistas, soberanistas
ou con aqueles que pensan nunha solución nacional no marco
das actuais comunidades europeas". Nesta liña tampouco se
desbota a "confederación galegaportuguesa", ainda que se explicita a defensa da "ortografía oficial do galega".

A liña de actuación
No capítulo sobre a liña de actua-

ción afírmase que "por tratarse
dunha vía xeralmente aceptada,
proponse a participación, para obter resultados positivos, nas eleicións europeas, españolas, autonómicas e municipais".
En termos de política táctica, e
mália que o proxecto oponse tanto ao PP como ao PSOE, non
deixa de sinalarse que "é a direita representada polo PP o obxetivo principal a destruir", aoque se
engade que "non deberán desbo.tarse alianzas tácticas co Partido
Solicialista Obreiro Español en
situacións post-eleitorais".
A respeito da política internacional a Posición Soto reclámase
antiimperialista e "crítica do·
aplauso acrítico aos movimentos
nacionalistas, moitos deles anticomunistas. Apoio aos nacionalismos de Africa, Asia e América
Latina, relacións privilexiadas co
Sinn Féin e con HB como reter$ncias fundamentais da esquerda europea e solidariedade con
Corea, Vietnam, Cuba e os paises que permanezan no socialismo real".+

J

E

J
~

e
e

f

~
é
(

r

E

e
f1

e
- ~

r

A

CÁMBIOS DE ALCALDE

Mantense a
competéncia entre independentes e PP

meses parado no despacho de Fraga'
(Ven da páxlna anterior)

cialistas. Realmente hai medo a
que a povoación critique e rebata
os procedimentos e accións legais. Diante deste panorama de
mera democrácia formal e escasa
transparéncia e participación social, como non recomendar a criación de gabinetes xurídico ambientais ligados aos próprios colectivos e grupos? E digo máis, tiñan que ser os mesmos grupos
os que contactasen con avogados
e economistas xóvenes, e os axudaran a se formaren mesmo nas
ciéncias naturais. Para nós que
somos unha prataforma xurídica
tan pequena, é unha satisfacción
e un dado esperanzador, a resposta e a participación activa de
máis de 300 xóvenes avogados e
estudantes de 4º e 5º de carreira,
durante este último ano, no que
tomos organizando obradoiros xurídicos; persoas que agora están
a colaborar, intercambiando propostas, textos e información varia-

da, e en contacto permanente
connosco desde as suas localidades de residéncia e traballo. Probabelm ente de aqui a dous ou
tres anos asistamos á aparición
de especialistas legais en asuntos
do meio-ambiente, cun alto nível
de preparación e gran capacidade
de traballo, entón aí é onde os
grupos proteccionistas ou de educación ambiental deben procurar
atraer a estes profisionais, e a
gran indústria paga ben; teñen
moitos recursos, excuso dicilo.
É, por asi dicilo, a loita entre
un anano cheo de razón e un
xigante que se raña cando lle
fan cóxegas?

A min paréceme unha situación
semellante á que viviron os sindicatos a finais dos 60. Daquela
no Estado español os avogados
laboralistas contábanse cos dedos das mans, e estaban militando nas próprias organizacións;

---------------------------------------------------------,
tamento dos recursos non renovábeis ; 5) manterse dentro da
capacidade de carga da terra; 6)
troQar as atitudes e práticas persoais a respe ito das relacións co
entorno ; 7) permiti r que as comunidades protexan cos seus próprios meios e na sua própria linguaxe o meio ambiente ; 8) estabelecer un marco xurídico para a
integración do desenvolvimento
e a protección ambiental ; 9) criar
unha alianza mundial de forzas

políticas , institucionais e cidadáns que suporten esta série de
princípios.
Como se pode ver, é un proxecto
moi amplo, que se ha ir adaptando
ás diferentes mentalidades, realidades culturais e produtivas. Trátase en suma de ter unha calidade
de vida amterial sen comprometer,
máis do que xa está, o futuro das
vindeiras xeracións , esas que xa
están aí.+

cando foron legalizadas as suas
actividades inerentes, houbo
quen continuaron baixo a cobertura do paráguas das organizacións, mais houbo quen se puxo
a traballar activamente tora delas. A min paréceme que a nós
estanos a ocorrer outro tanto,
somos un rapaz/rapaza, que vai
deixando atrás unha etapa inicial
e que quer ser un adolescente
con personalidade própria, e
amadurar. De feito uns influimos
nos outros, hai que ver e ler a
declaración do fiscal xefe Leopoldo Torres, instando aos fiscais territoriais a actuaren nas
causas e demandas por delito
ecolóxico, para decatarse de que
algo si vai mudando.
De feito eu recomendo a calquer
Asociación ou particular que faga chegar as suas demandas e
denúncias ao fiscal máis próximo
en lugar de enfrentarse pola via
ordinária que é custosa e moito
máis lenta , como antes dixen.
Por certo; saben que unha equipa técnica ten elaborado un estudo moi competente para un
proxecto de "Lei Xeral do Meio
Ambiente da Galiza" e que leva
seis anos arquivado no despacho de Manuel Fraga?

Será polo novo "Plan Forestal" e os intereses da indústria
papeleira.
Será; pero algo haberia que facer
para tiralo á luz canto antes, e
sometelo ao debate público. Un
tema de tamaña transcendéncia
non pode quedar no escurantismo, nen servir no último momento de reclamo eleitoralista. +

A moción de censura
na Estrada
non será imediata
• G. DIAZ SUEIRO / A ESTRADA

Mais que cantada, estaba a dimisión de Elvira Fernández Díaz como concelleira na corporación estradense, pasto que
acadara como primeira lista do
PP agora na oposición. O múti s da que fora alcaldesa da
Estrada na anterior lexislatura
-lago dun vertixinoso percorrido
através de sete formacións políticas diferentes, e actualmente senadora polo Partido Popular, deixa á direita da comarca
sen liderazgo claro.
A posibilidade dunha moción
de censura contra o actual governo tripartito (PSOE , BNG,
AIDE) non é como se poderia
pensar unha consecuéncia automática deste anunciado
acontecimento, pois ainda que
se ben a desaparición de Elvira da cena politica era a condición indispensábel imposta
por AIDE (Agrupación de lndependentes da Estrada) para
unha posíbel negociación que
devolvese o governo ao PP,
esta non é a única ... Ramón
Campos, líder dos independentes e primeiro tenente de
alcalde do actual governo,
pretenderia ademais o sillón
da alcaldia, causa que o PP
local non ten tan claro, e máis
agora tras da forzada, palas
máis altas esferas, desaparición da sua líder natural. E por
iso, cada quen mantense nas

suas posicións sen ceder ao
amigo-inimigo un palmo da terra conquistada.

A polos once
E xa comezou o baile dos
única maneira de
os pepes poderen facer valer
unha maioria nunha hipotética
moción de censura sen teren
que ceder unha importante cota de poder. Selésio Meda
(exPSOE) séntase desde Xaneiro no único sillón do grupo
mixto, agardando un mellar
destino. Outros con máis prudéncia, e menos cara , agardan se cadra a ter máis clara
a sua recompensa, antes de
abandonar as filas socialistas.
O .número máxico é once. Once como mínimo é o número
de concelleiros que conforman
a maioria absoluta do concello
da Estrada, dos cales o Partido Popular ten cito próprios e
un cedido polo PSOE (o antedito Selésio Meda), e a razón
de dous millóns e médio por
barba, quen sabe até onde podan chegar... O caso é que teñen que porfiar nesa via, pois
o tempo xoga a favor dos lndependentes que ven como
dia a dia consolidan a sua razón de ser no panorama da direita, e de cara a unhas próximas eleicións lograrian o benepr4cito de Santiago para
encabezar unha lista máis
' .dependente." •

-tránsfuga~,

O sector lugués e Vítor Moro partidários de pactar co PP

Coalición Galega dividida
•A. EIRÉ

Coalición Galega está
fortemente dividida en
canto ao camiño a seguir.
~or un lado ató pase a
cúpula dirixente de Lugo,
con Cándido Sánchez
Castiñeiras e Adolfo Abel
Vilela á cabeza, que
pretenden desfacer a piña
e criar a CNG como
partido, contra o
posicionamento do sector
ourensán, o coruñés, o
de Lemas e parte do de
Pontevedra, que
propugnan que o
aglutinador sexa a própria
CG por considerar que o
nome da Converxéncia
está totalmente
desprestixiado. Pero no
fondo de todo está tamén
o papel a xogar polo
. próprio partido, pactar co
nacionalismo ou co PP.
Arolda de prensa de relanzamen-

núcleo e que a Converxéncia Nacionalista Galega, como tal nome
est_á totalmente en descrédito ,
ainda que pasarian por buscar
unha nova denominación. Consideran que o que se aprobou no
congreso último de CG foi a "operación converxente", pero non o
neme de "Converxéncia".

to daConverxénciaNacionalista
Galega celebrada o 7 de Marzo
en Compostela, constituiu un novo golpe mortal contra os intentos
de instaurar un partido nacionalista de centro. En vez de ser un paso adiante puxo en evidéncia a
ruptura existente entre parte dos
seus promotores e, o que é pior,
dentro da própria Coalición Galega, núcleo do proxecto.
A esta reunión , convocada sen
reunir antes os órgaos de Coalición Galega, asistiu novamente
Vítor Moro, que aparece sempre
no momento preciso das desfeitas do galeguismo, pero non estiveron presentes, entre outros,
nen Enrique Marfany, apresentado como a grande fichaxe hai
dous meses, nen o parlamentário
Santos Oujo, o vice-presidente
António Blanco, ou o ex deputado
Eládio Tesouro,por considerar
anormal e sen sentido esta convocatória e estar en desacorde en
como está a levar o aparato lugués o relanzamento de CG.
As discrepáncias en Coalición
Galega non se solucionaron no
seu último· congreso, senón que o
cc1nsenso logrado permítelle a cada un facer a interpretación segundo os seus próprios intereses.

Cos nacionalistas
ou con Fraga

Victor Moro

Asi , Cándido Sánchez Castiñeiras
e Adolfo Abel Vilela, o Secretário
Xeral, alentados por Maurício Posada, concelleiro de Lugo, pretenden liquidar no mes de Maio CG e
constituir a CNG como partido.
Opóñense a esta operación o
sector ourensán, con Santos Oujo
á cabeza, Monforte, parte de Pontevedra, e o mesmo Marfany, que
consideran que CG debe ser o

Existe tamén unha discrepáncia
de fondo en canto ao papel que
xogaria Vítor Moro. Os ourensáns
e os coruñeses de Marfany non
se opoñen a que o governador do
Banco de España en Barcelona
estexa noproxecto e afirman que
non é cuestión de liderato, senón
que consideran que, estando en
Barcelona e non ao pé da obra
política, Moro non poder liderar
nada. Como se puxo de manifesto na reunión do 7 de Marzo, Vítor
Moro ben pero non ven. Enrique
Marfany precisou na sua famosa
apresentación que el non excluira
do proxectoa Vítor Moro, senón
de líder, por canto seguia en Catal unya, concretamente afirmou
que "Vítor Moro non está na operación", peor non o excluiu do
proxecto.

Pero estas discrepáncias acochan outras de fondo e máis fundamentais. Asi, mentres o sector
liderado polos ourensáns é partidário de confluir coas outras formacións nacionalistas nunha única lista eleitoral para os comícios
xerais, o sector lugués pretende
apresentarse en solitário. O mesmo Sánchez Castiñeiras non descarta un posíbel pact o co PP,
mentres Oujo e Marfany o rechazan frontalmente .
Hai quen pensa en Coalición Galega que despois da xogada de Vitorino, Vítor Moro, pode funcionar,
de vez, como ariete de Fraga, para escachar dunha vez áCG.Ascomidas secretas celebradas nos últimos meses entre Fraga lribarne
e Vítor Moro non gastaron nada
aos dirixentes coagas, que tiveroncoñecimento delas. Por outra
banda, precisan como é Maurício
Posada, concelleiroluguésa quen
o único que o separa do PP é o
enfrentamento con Cacharro na
Cámara de Comércio;el é oprincipal valedor hoxe de Vítor Moro.
Un destacado dirixente de CG remataba con nós unha conve rsa
afirmando: "se queren apoiar ao
PP, que non lle den tantas
voltas".+
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Viven en lugares de difícil aceso e preocúpanse fundamentalmente pala data na que vai parir a vaca, os litros de leite
que hai que muxir ese dia ou se as chúvias poden estragar a colleita. Dedícanse á agricultura e gandaria,
sofrendo os graves problemas xerados nestes sectores. A pesar das dificuldades económicas,
das poucas visitas familiares que receben e da soidade que os acompaña, non queren nen sequer talar
da posibilidade de cambiar a sua aldea pala cidade.

Viven soas na serra e non cambiarian a sua aldea pola cidade

As mulleres do Candán
• AMANDA ÁLVAREZ

que
vo e
Man
trabi
é qu
ses
dal.
paci1
case
fórm
ción:
un ~
XOgé

Desde hai moitos anos o rural galega vese ameazado pala diáspora dos máis novas. Nas aldeas
dalguns concellos e vilas só que_dan os país ou avós, que deciden
seguir mantendo a vella casa familiar, asi como as terras e gado
que eles coidan, por se algunha
vez os que tiveron que marchar
deciden volver.
No concello de Lalin, e máis concretamente nas parróquias de Porta Martin, Chedas e Piñoi, viven en
total seis persoas. Non teñen nengun contacto cos viciños, porque a
distáncia que hai que percorrer entre lugar e lugar é moita.
Porta Mar1in pertence á serra do
Candán. E a parte máis alta da
serra e só se chega a ela a pé ou
cun todo-terreo preparado para
cruzar unha ponte coas táboas
desfeitas e regueiros de auga que
rematan nunha paraxe inesquecíbel, pero perigosa.

No cúmio do monte viven tres mulleres, que se chaman María Cachafeiras Iglesias, Ester Iglesias
Ferreiro e Preciosa Souto. maria é
viúva e sogra de Ester. Maria hai
cincuenta anos que vive en Porta
Martin, Preciósa trinta e cinco e
Ester dezasete. Non senda Ester,
a máis nova das tres vicias, que
manexa con verdadeira perícia un
Nissan Patrol, Maria e Preciosa
nunca saíron do cúmio do monte.
Apesar da grande soidade na que
viven, nengunha delas confesa ter
medo. Nunca estiveron asustadas
e tampouco sofreron nunca ataque ou agresión. Coa retranca
que a caracteriza, Ester comenta
que "a dificuldade do aceso a Porta Martin impede que se acheguen
até aqui curiosos ou maleantes.
Se a pista estiver asfaltada, a causa cambiaba. Pero de nós ninguén se acorda e poucos saben
que estamos no monte".
A vida na serra do Candán trans-

corre de xeito tranquilo e o tempo
ten outro sentido para Maria, Ester
e Preciosa. As horas do día pasan
lentamente e a aurora ou a noite
pouco ou nada teñen a ver coas
das grandes cidades.
Preciosa ten un tillo só. El vive en

Pontevedra. Sen embargo , esta
muller non suporta a cidade. Antes
de trasladarse definitivamente a
Porta Martín, tentou nunha ocasión
visitar o tillo, a nora e a neta. Pero,
segundo as suas próprias palabras, "a capital faime mal. Síntome
mareada, os coches atórdanme".

Non teñen nengun temor á soidade
da ladeira do monte, pero,
cando escoitan o motor dun coche, saen
imediatamente para comprobar
se é alguén coñecido ou alguén
que se perdeu por unha pista sen asfaltar
que non conduce a nengunha parte.

O ritmo dunha vila grande desconcértaa. Preciosa non claudica ao
progreso que caracteriza á cidade,
pero demanda para ela e as suas
viciñas un bon aceso a Porta Martin, unha luz que non se apague
continuamente e un teléfono ca
que poder poñerse en contacto ca
seu marido, emigrante na Franza
desde hai moitos anos.
A experiéncia de Ester é ben diferente. Ela elixiu por própria vontade Porta Martin, despois de viver
dous anos e médio na compañia
do seu marido na localidade de
Lalín. Para Ester é unha cuestión
de carácter. Prefire o verde da serra e o ar limpo ao trasfego dunha
gran vila. O marido de Ester, que
tamén é da mesma opinión, animouna a voltar ao seu lugar de
orixe, ainda que el teña que paecer como emigrante na Franza a
separación de Ester e dos tillos e
a falta da serrado Candán. Teñen
dous nenas: un de dezasete anos,
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Ester Iglesias, á
esquerda, e Preciosa
Souto, no centro, viven
en Porta Martín,
no cúmio do monte.
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Leonisa Gamallo e
Antón Dobarro viven
na parróquia de
Chedas.
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que estuda en Santiago, e un cativo de un ano e poucos meses.
Manuel visita a família, cando o
traballo na Ranza llo permite; isto
é quince dias no verán e tres meses no inverno, coincidindo co Nada!. Actualmente a grande preocupación de Esteré lago, o cativo da
casa. Polo momento o nena conf órmase cos xoguetes e as cancións da avoa; pero cando medre
un pouco máis, lago non poderá
xogar con rapaces da sua idade,
agás no coléxio , e para iso non
sempre podará asistir ás clases,
xa que no inverno a pista por onde
circula a Nissan que conduce a
sua nai pode quedar bloqueada
pola neve, unha árbore ou calquer
outro obstáculo.
Maria e Preciosa van algun domingo á Misa. Teñen que camiñar perta dunha hora, pero disfrutan do
paseo. O resto da semana coidan
das vacas, parcos e galiñas, cacen
o pan nun forno artesanal, carrexan o toxo ao lombo e atan os feixes. Se queda algun momento de
lecer, despois de atenderen a terra
e o gando, séntanse a botar remendos á pouca roupa que tañen
e esperan con paciéncia a Ester,
que seguramente foi resolver algunha xestión a Lalín (ir ao banco,
ao xulgado ou recoller as cartas
dos maridos emigrantes). Cando
Ester chega, aparca perta da casa
o todo terreo e únese ás tarefas
cotiás con Maria e Preciosa. lago

xoga cos aniamis e aprende a talar
galega cos xogos tradicionais que
lle ensina a sua avoa maria. Asi
pasan o tempo, dia tras dia, coa
esperanza de chegar a ter un camiño asfaltado, unha luz que non
pestanexe e a forza eléctrica suficiente para non ir buscar a auga
ao rio ou escoitar as noticias sen
que se corte a emisión xa no comezo. Por suposto, tam én esperan con paciéncia o paso dos meses e das estacións , xa
que a chegada dos maridos pode estar próxima, en función do inverno e do verán. As tres,
de moi diferente idade,
teñen como comun denominador un só pensamento: abandonar o cumio do monte para
transladarse a Zobra, lugar onde se encontra o
cemitério.

ción vívese tamén na parte máis
baixa do monte. Parróquias inteiras con doce ou catorce casas albergan a dous ou tres viciños. Este é o caso de Leonisa Gamallo,
se sesenta anos, e Antonio dobarro, da mesma idade. Teñen tres
tillos, que viven entre Ponferrada
e Santiago. Eles ocupan a única
casa da parróquia de Chedas den-

A vida
non cámbia
As condicións de vida
na montaña son difíceis, pero na ladeira da
serra do Candán estas
condicións non mudan
especialmente.
Mais unha vez e de maneira desgraciada a realidada da despovoa-

Maria Acevedo vive soa eq Piñoi desque o tillo rematou
o servizo militar.

tro dun conxunto no que hai nove
anos vivian quince viciños. Actualmente só eles son os danos de oito casas desabitadas e algun gado que hai que coidar todos os
dias da semana sen descanso. O
contacto que manteñen con outras
persoas prodúcese cando unha
furgoneta unha vez á semana visita a casa de Chedas. Entón Leoni~a sai á porta da casa e merca algun alimento non perecedoiro ou
algunha peza de roupa para ela
ou António.
Leonisa e António esperan con
verdadeira impaciéncia a visita
dos fillos. Mentres esta non se
produce, a atención do matrimónio
recai no coidado das vacas.
António pasa moitas horas do dia
tora co gado. Leonisa muxe as vacas duas veces ao dia, sen esquecer e desatender o coidado da casa. Para Leonisa os grandes problemas diários son a falta de teléfono e a pouca intensidade da luz.
Tanto é asi que a muxidora e a lavadora non poden funcionar ao
mesmo tempo, xa que a pleno
rendimento paran por falta de fluído eléctrico. A auga, cando chova,
téñena en abundáncia, pero en
época de seca as dificuldades para atopala son moitas. No mes de
Agosto Leonísa e António están
acompañados por unha família de
Lalin. Despois do verán a vida en
Chedas volve ser coma sempre.

Non teñen nengun temor á soidade da ladeira do monte, pero, cando escoitan o motor dun coche,
saen imediatamente para comprobar se é alguén coñecido ou alguén que se perdeu por unha pista sen asfaltar que non conduce a
nengunha parte.
Os tillos de Leonisa e António non
teñen a previsión de facerse cargo
das casas desabitadas de Chedas, xa que os seus traballos están lonxe deste lugar. Sen embargo, para o matrimónio seria gratificante pensar que, cando marran,
alguén vai continuar o labor que
eles comezaron. De todos os xeitos, amósanse cépticos cando
pensan nesta posibilidade.
A casa de Chedas conserva o escudo que a diferenciara hai moifos
anos das casas da parróquia. Hoxe, ademais do escudo, as paredes comezan a padecer o paso do
tempo, pero conservan un aquel
que as caracteriza como da casa
grande de Chedas.
António narra con paixón o significado da casa considerada no
pasado como casa de salvación
de calquer que cometese un delicto. No próprio concello e no
xulgado de Lalin coñécese a casa
de Chedas como casa de refúxio
e axuda a quen o necesitase.
Agora a realidade é bastante diferente e triste.•
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DEUS, QUE CRUZ!
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CúUDIO lóPEZ GARRIDO

Cartazes, distribuídos pola autoridade, recomendam ao cidadam
nom dar esmola a fim de erradicar esse lamentável espectáculo
de mendigos ajoelhados e com os brazos em cruz que infestam
as ruas, e lembram a existencia de institui~ons encarÍ'egadas da
correcta administras;:om das esmolas.
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Má sorte a de
Antena 3 de televisión
que conseguiu a
emisión en exclusiva
dos Prémios Goya de
cinematografia e o éxito
voltouselle en contra.
Na mei rande parte das
películas premiadas
constaba a colaboración
de TVE e vários dos
galardonados fixeron
público en antena o seu
agradecimento á cadea
pública.

González Tosar,
Che, poeta, ex-dirixente
do PCOE de Lister,
secretário do PenClube, coordenador da
revista Dorna, forma
parte, desde hai unhas
semanas, do gabinete
persoal de Fraga
lribarne. Home de
confianza, alén de
funcionário, vive, como
titulou un dos seus
libros, a caneiro cheo.

A fama de Francisco
Vázquez engorda de
todos os modos
posíbeis. O pasado dia
1O, o xornal El Ideal
Gallego informaba de
que o alcalde herculino
se dirixira en francés a
un representante da
Comisión de Partos do
país galo. Mágoa que
Vázquez non saiba
trances.
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Entre estas sobressai a Cruz Vermelha que, ademais de luzir
uniforme militar, realiza colectas periódicas em mesas, engalanadas com flores e tapizes, que ocupam dignas damas envisonadas qual tribunal aristocrático da caridade pública.

Lográr
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Contrariamente a Caritas, que se dedica a publicar deprimentes
informes sobre a existencia de nom sei quantos milhons de "pobres . de solemnidad" (encanta-me esta expressom), a Cruz Vermelha actua com critérios empresariais: realiza sorteios de lingotes de ouro e opera~ons imobiliárias, rendaviliza a ajuda destinada ao Curdistam vendendo-a nos mercados africanos e organiza alegres festas com modestos ors;:amentos que apenas superamos 160 milhóns de pesetas.
Acusa-se injustamente ao partido do Governo de aproveitar-se
dos seus fundos através de algumhas empresas de servi~os. Mas,
acaso o Governo, em justa compensas;:om, nom rebaixou o tipo
do IVA para as jóias e artigos de luxo?
Sejamos sérios. A caridade bem entendida come~a por um mesmo. Já o dizia Sam Pablo: "Se nom tenho caridade, nada som".
Assim que na próxima postulas;:om, penso arrapanhar com as
calderilhas e os floreiros. E nom me levo umha senhora de bom
ver, por nom mante-la. •

A Fonsagrada quer
a comarcalización,
ben feita
Ante a expectación despertada
pala polémica xurdida nos meios
de comunicación, debido ás opinións vertidas en ditas meios por
comentaristas e políticos de releváncia, a respeito á comarcalización da Galiza, a Asamblea de viciños do concello da Fonsagrada,
desexa constatar o seu decidido
apoio á Comarcalización da Galiza, sempre que esta se leve a cabo con obxectividade e ca imprescindibel consenso de todas as
forzas políticas
que conforman o Éde suma
arco paralamentário da nasa co- urxéncia
munidad e autó- adiantar a
noma.
comarcalización,
Entendemos comezando
que a división en sen demora a
comarcas naturais con perso- construción da
nalidade própria estrada que
é absolutamente une anosa vila
necesária para a
potenciación e coa capital da
desenvolvimen- província.
to de zonas que,
como a da Fonsag rada, carecen dos servizos e mecanismos
fundamentais para a sua modernización e desenvolvimento, tratando de achegar ditas Servicios
ós cidadáns, o que constitue unha das premisas prioritárias que
figuran o Estudo Prévio da Lei de
Comarcalización.
Non podemos aceitar, polo contrário, a proposta feita pala Xunta
no mencionado Estudo Prévio,
nen a adscrición do naso concello á Comarca da Montaña Luguesa, aceptada e asinada polo
naso Alcalde, co asentimento de
toda a sua equipa de governo.
Cremas, en consecuéncia, que A
Fonsagrada debe conformar unha

Comarca natural, con identidade
historicamente ben definida, que
-palas suas peculiaridades características, tan evidentes como
a sua extensión territorial, a sua
orografia, o seu distanciamento e
dificuldades de desprazamento e
comunicacións, entre outrasnon seria posíbel integrar en nengunha outra Comarca.

na. Ninguén pode negar que esta
via é vital para o noso concello,
ainda en contra do critério político
do grupo maioritário do PP, da Comisión de Ordenación Territorial e
Obras Públicas da Xunta, que
acaba de rexeitar unha iniciativa
do BNG na que se pedia a aceleración das obras da estrada.

En todo caso, con ou sen Lei de
Por iso, para os viciños do ConceComarcalización, este concello
llo da Fonsagrada, resulta de sunecesita, con absoluta obviedade
ma urxéncia adiantar no tempo a
e máxima urxéncia, a constru.ción
sua comarcalización, comezando
da mencionada estrada e un Plan
sen demora a construción da esde Acción Especial, para deter o
trada que une a nasa vila coa caseu progresivo deterioro, primeiro,
pital da província e coa fronteira · e para iniciar o seu relanzamento
e desenvolvimento, despois, comda comunidade autónoma asturia-

patibilizando a reforestación proposta, coa potenciación das explotacións agro-gadeiras, instalación dun Matadeiro Municipal , e
coa implantación na zona de indústrias nas que se podan utilizar
matérias primas que, como a carne e a madeira, constituen importantes fontes de riqueza potencial
(sen explotar) deste concello.
Do contrário, os habitantes do
concello da Fonsagrada seguiremos considerándonos cidadáns
de terceira. •
AsEMBl.EA DE VICIÑOS
DA FONSAGRADA
(SEGUEN 31 ASINATURAS)

r------------------------------------------------------------------------------------------deremos apreciar que apesar da
da posizón de ter pito, a imposibiliefecti
Feminismos
suposta igualdade as mulleres
dade de entrada de homes nas
mente
ocupan postas de menor responxornadas que , organizadas por
ce, qL
e varóns
sabilidade, son piar pagadas en
Grupos de Mulleres da Universidamáticé
É inegá.vel que a introduzón da
muller no mundo do traballo, con
non ser nen moito menos xeralizada, aporta novas matizas a relación entre indivíduos e mesmo de
estes coa sociedade. Os roles imposto s por esta abanean-se e
·ameazan con cair levando consigo
unha chea de valores caducos e
discriminatórios, por isa as reticéncias son enormes e os que detentan o poder estabelecen rigorosos
planos de aczón en todas as ardes
-político-económicas, sócio-culturais, educativas ...- para preservar
os seus priviléxios e portante o estado das causas.
A relazón entre indivíduos no marco da sociedade para-ocidental
que nos contextualiza, está caracterizada por un dobre discurso; formalmente, homes e mulleres somos iguais ante a lei', ricos e pobres, brancas e pretos, urbanos e
agrários, cristiáns e musulmáns,
porén na prática diária vemos como os homes, ricos, brancas, urbanos e cristiáns detentan "casualmente" os postas de avantaxe nas
engranxes sociais. Se nos quedamos coa variável home/muller, po-

pastos idénticos, há mais paradas
e pro riba teñen que aturar a chantaxe sexual en moitos caso, que é
a onde queriamos chegar.
Vende-nos ás agachadas a nasa
democrática sociedade que as mulleres son un obxecto sexual de
uso preferente -superazón cibernética da vella tese católica da
mae e santa para o matrimónioe desta venda derivan as condutas
de violadores e agresores sexuais
de todo tipo enraigadas na deformazón educativa e na vivencia insana dunha sexualidade condicionada, reprimida e culpável.
Poñer fin aos acosos sexuais, ás
violacións, aos chantaxes sexuais
-termo acuñado para nomear ao
acoso sexual cando anda polo médio unha relazón laboral de rang~ é sinónimo de atallar o problema na orixe. Violadores e acosadores son só síntomas .:..._fodidos
síntomas- dunha grave enfermidade sócio-sexual que non se remediará con medidas coercitivas e
policiais.
A propósito de medidas policiais
teño que denunciar desde a cómo-

de e a Asociación Galega da MuJler, se desenvolveron a semana
pasada en Compostela para estudar e tentar solucionar violazóns,
acosos, e chantaxes sexuais.
Compre dunha vez por todas diferenciar feminismo -tendéncia a
unha sociedade xusta, non sexis ta- das diferentes concrezóns
práticas en organizacións ou indivíduos/as mais ou menos lúzidos
-feministas-, como compre de
igual maneira distinguir o mais claramente posível entre machistas
-cómplices agraciados dunha sociedade desigual e inxusta- e os
indivíduos que tiveron a desgrácia
de nacer co sexo en v -machosquen a sociedade condiciona
igualmente nuns roles inaceitáveis.

ª

Auto-organización
Un ~dos traballos que o incipiente
movimento feminista -dez, quince.
anos?- asume desde o primeiro
momento con forza é a necesidade
de auto-organizazón das mulleres.
E ao longo da sua história estabe1ecen-se debates acerca da sua
relazón con partidos e sindicatos,
dando-se soluzóns várias que non
vamos entrar a anlisar. Parece-nos
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Embarco
de materiais
para Cuba
A Asociación Galega-Cubana
"Curros Enríquez", tras un mes e
médio de intensa Campaña, logrou
reunir unha importante cantidade
dos materiais solicitados
preferentemente, como axuda
humanitária a Cuba.
Lográronse, coa colaboración de
diversos sectores profisionais e
cidadáns, reunir unha cantidade
importante de medicamentos e

material sanitário, material escolar,
roupas de bebés e alimentos infantis.
A estes materiais hai que engadir as
aportacións dalgunhas indústrias e
negócios, no que se refire a acópio
de produtos destinados a aseo
persoal tais como xabróns,
deterxentes, etc.
A Comisión de Ensino da
Asociación, ven de iniciar asimesmo
unha campaña, através dos
Sindicatos, para propiciar a recollida
de material de uso escolar, para o
seu envio á illa de Cuba.

Por iso a Asociación Curros
Enríquez, e dada a urxéncia con que
se necesitan estes produtos en Cuba,
prega aos/as seus/súas
asociados/as, simpatizantes e público
en xeral a colaboración urxente,
dentro desta próxima semana, para
lograr embarcar o maior número
posíbel de materiais, con destino
directo á Habana, onde serán
distribuídos por toda a llla, 13aixo o
estricto control gubernamental.

Esta primeira Campaña, que baixo o
lema "Cuba espera a tua axuda

A Asociación de Solidariedade
Galega-Cubana "Curros Enríquez",

In Memoriam:
Anxo Rey

este paso dentro do proceso.

"O que está perdido, está perdido para
sempre. Nós non eremos
nas compensacións. Nós preocupámonos
moito das xeracións futuras, pero
adicámonos infinitamente máis á sorte das
xeracións presentes ... Se estas marren na
miséria e na escravitude, a xustiza que
trunfará despois da súa marte, chegará
para e/as demasiado tarde ".
(M.A. Bakunin)

Meu benquerido Anxo: Escréboche esta carta porque si, porque
quera, e porque me peta. Escrébocha no teu xornal. O periódico
ao que ti ainda non lle perderas
a fe. (A.N.T.)
Escréboche, evidentemente dendes da carraxe, dendes do inconformismo, como non pode ser
menos e parafraseando ao hercúleo, bebedor e rebelde Bakunin do que algun comentário temos feito (soto voce) aló polas ribeiras do teu Ulla, cando en dias
de calor estival agardabamos á
atardecida a que as troitas comezasen a entrar "á mosca".
Mágoa amigo, pero non estou
de acordo con certos procederes, nen moito menos cos aconteceres, apesar de ti e de ser ti
quen es. Non quera compracerme cos típicos-tópicos: "Tiña
que ser", "foi mellar asi" ... O que
si me prace é saber que sempre, (polo menos desque te eu
coñezo) fuches un convencido
do "Panta rei"; polo tanto que es
quen de asumir con coeréncia
ilias
or
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fraternal", rematará proximamente
co envio de todas as mercancias por
via marítima.

Lembras a "Teoría dos catro moviment<;is" de Ch. Fournier? Home, o estado "selvaxe", "a barbárie" e inclusive "o patriarcado",
poderíamolo ir entendendo; pero
a "civilización", tanto en canto
expresión dunha sociedade burguesa, clasificadora, hipócrita,
esmagante e contraditória, na
que todo é válido con tal de ter,
de posuir; iso
non. Non e non.
Galsnost, perestroika, derro- Amigo Anxo,
ta... as expectativas baixo míni- vénia por
mos. Vencidos aquelas
pero non derro- demostracións
tados. Se cadra
derrotados por de amor e
non vencidos. respeito pola
Xa veremos!

natureza,

Amigo Anxo, das que eu
vénia por aque- aprendin anon
las demostracións de amor e me laiar pola
respeito poi a troita que se
natureza, das
ceibaba
que eu aprendin, por exem- do anzó.
plo, a non me
laiar pola troita
que se ceibaba
do anzó, senón a felicitala. Está
no seu direito e decátate que
non era tua, -dicíame con sorna. Tamén aprendin a distinguir
unha freixa dunha pradaira, un
carballo albar dun cerquiño, un
poenxo dunha mentha aquática,
e en fin a identificar ao ouriolo
polo seu "Fiu-lui" (Víchelocrego).

----------------------------------------------------------,
efectivamente importante, fundamental, que a muller se auto-organice, que tome consciéncia da problemática específica a que a sociedade
a somete, que se faga mais responsável do seu camiño, que supere as
eivas dunha cultura machista que lle
impón un domínio exclusivo sobre o
mundo da casa incapacitando-a para o laboral -apesar do evidente
progreso neste campo non podo esquecer unha multitude de casos de
mulleres universitárias que estragan
o seu porvir laboral por entregar-se
á vida familiar-, que cuestionen de
vez o papel de supermuller a que
son sometidas as que traballan fara
e dentro da casa.

mo nos termos nos que foi definido,
e vemos a auto-organizazón das
mulleres como un méio, non como
un fin en si mesmo. Botar atrás
compañeiros machos, que desafían
o sistema e desprezan as supostas
prebendas que a auto-organización
e por suposto é unha perda de capital na loita por esa sociedade xusta
e igualitária que pretendemos.

Talvez se argumente que nós non
podemos entender de igual maneira
esa problemática da agresión sexual. De seguro que é certo. Porén,
quizá por iso, podamos aportar matizes anovadores ao discurso e en
todo caso, coñecer a fondo os problemas que as nasas compañeiras
están a padecer, axudará-nos a faA auto-organizazón porén, non debe
zer unha análise mais apurada da
estar rifada coa participazón solidáactual situazón social e mesmo esria dos homes.
tudar conxuntamente saídas, reméE non falo xa a nível organizativo · dios integrais que couten as causas
da enfermidade. Propoñer unha so-lembro que mediada a década
ciedade, é mais que pegar cartais
dos oitenta solicitei informalmente a
reclamando-a e mesmo mais que
algunha amiga da Asemblea de Musolucionar os graves problemas de
lleres da Coruña a entrada na sua
violazóns, maus tratos, acosos. Proorganizazón- o cal seria mais pepoñer unha sociedade non sexista é
liagudo, non irnos reclamar vintecinempezar a praticá-la na espera de
cos por centos. Falo de actos, de
chegar o dia que non sexa preciso
charlas, de congresos, de manifesdizer-nos feministas.+
tazóns onde alguns homes -moitos
menos dos que serian precisosFRANCISCO SOUTO
estamos interesados en acudir e
AMO DE CASA
participar, porque en definitiva nos
(MUROS)
consideramos partícipes do feminis-

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

está agrupada con outras
Asociacións de caráter humanitário
O.N.Gs., na Coordenadora Galega e
na Coordenadora Estatal de
Solidariedade con Cuba, nun
esforzo conxunto, de dar resposta
social, vertebrada e humanitária ás
graves consecuéncias producidas
polo inxusto bloqueo que o governo
dos EE.UU., exerce
ininterrompidamente desde hai 30
anos, sobre o povo irmán de Cuba.
Para información e recollida de
materiais, a Asociación dispón dos
seguintes teléfonos: 636598 e
635769, ubicados na Casa da
Xuventude do Concello de Oleiros,
Rua Darwin nº 1. 15172 Perilo. A

Xoaán, bótate fora!; berráchesme aquel dia que pescando aló
por terras de Remesquide, súpeto o ria xurdiu a valmontes porque aos insensatos e irresponsábeis do encoro de Porto de Mouros non lles importaba nadiña
que un par de insignificantes bípedos troiteiros andivesen a
esas horas polo médio do Ulla.

Asociación dispón dunha conta
bancaria na Caixa Galicia co nQ 304063-1368/0, que se inviste na
adquisición de medicamentos
específicos e outros produtos de
extrema urxéncia, baixo indicación
das entidades sanitárias cubanas.
Asimesmo existe un servizo de
recollida a domicílio que abarca toda
a província de A Coruña.
A Asociación agradece
fraternalmente toda a axuda
humanitária recebida. •

AsoclACION
GALEGO-CUBANA
"CURROS ENRIQUEZ"

(PERILLO)

tuas ·teimas sempre foi a de seres militante, home de acción
máis que teórico, o que sen dúbida acarrexa contradición; mais
noraboa porque non evoluciona
o que non vive, e por entre banda semente a persoa marre se é
esquecida. Eu lembrareite.+
XOAN

M. SANTAMARIA CAMEAN

(SANTIAGO)
Xa cho eu dicia, meu amigo; isto
da "civilización" ... "Todtum escaralhatum est". Os rios xa non son
rios, a água xa non é água. O
emporcallamento da natureza
cada vez é máis emporcallamento, as conciéncias cada vez son
menos conciéncias.
Esta vida éche unha martabela, e
xa sabes o que me doi a vida haxe, compañeiro. Ogallá que "na
outra banda" haxa auténticos Falanstérios onde un sexa verdadeiramente autónomo e autosuficiente, onde cada quen ... disfrute da
completa e auténtica liberdade.
Cada troita, cada anduriño do
Ulla, cada anguia do Deza, que
garden un minuto de silenzo!

Gaudeamus igitur, amigo Anxo,
por aquela "rilada", (remexido
de riles con prebe de aceite, allo
e cebola) que degostamos xuntos o dia que nos coñecimos,
convidados polo naso comun
amgio M. Bermúdez, homus sibariticus, aló no Mesón de Rafael en Ponte Ledesma.
Xa no remate por esta, só apontar que eu ben sei que unha das

Autopistas
do Atlántico
debe mudar
o trazado da A-9
Integrantes da Xunta Directiva
desta asociación levamos a cabo
unha recollida de sinaturas polos
establecimentos da localidade
de Pontedeume, a fin de que o
trazado da A-9, ao seu paso polo
termo municipal, se alonxe dos
núcleos habitados e a fin de que
a empresa contemple a realización dunha variante alternativa e
a faga pública, dado o elevado
custe que suporia para o município en moitos sentidos. A nosa
iniciativa súmase á recollida que
empezaron hai 15 días os grupos políticos municipais, asociació ns de viciños, amas de casa ...
e na que participaron activamente os asociados á Plataforma.
Sobre a actualidade deste tema,
a Xunta Directiva celebrada o
pasado dia 14 deste mes, acor-

O CUARTO PROTOCOLO
NANINA SANTOS

Monótono o do aborto. No Código Penal e no Anteproxecto,
agora, para levarás Cortes.
Don Tomás de la Quadra ven de sacar da manga un auténtico
invento: "4º Suposto: Causa económico-social cando exista perigo para a saúde física ou mental da xestante nas 12 primeiras
semanas de embarazo".
A causa terapéutica xa estaba nun dos tres supostos nos que se
pode demandar un aborto legal na rede sanitária pública (por
máis que tampouco resulte porque ou non hai médicos dispostos ou cisman que o risco de "tromboflebite", por exemplo, non
merece un aborto, que lle dixeron a Rosa Martín en Barcelona).
Así que como antes: Legal en tres casos e un número catro que
non engade nada. Nen 4º suposto, nen lei de prazos. Menos
ainda, libre e gratuíto.
Porque o CIS (as investigacións sociolóxicas do governo) lle cuspíu na orella: "excesivo desgaste social" que traducido é "batutas
desde os púlpitos dirixindo o concerto". Co que teñen (corrupción, paro, inflación, desmantelamento industrial...) abóndanlle.
Mentres, as mulleres que chegaron a un embarazo non desexado que as parta un raio. E se traen ao ·mundo fillos que non
tjueren, a chinchar, que a vida son dous dia~.
Dianno de vello as feministas: "será casualidade que os que
nunca paren proiben abortar".+

Un discípulo do
alcalde da Coruña opta
precisamente ao posto
de novo director da
TVG. Carlos Luis
Rodríguez, que del se
trata, ostenta no
curriculum o ter sido
responsabel do Orzan,
voceiro teledirixido
desde Maria Pita, de
breve duración e menor
prestíxio profesional.
Carlos Luis representa a
asa do PSOE que mellar
sintoniza hoxe con
Fraga. O seu programa
televisivo En titulares xa
contara coa
intermediación favorabel
do presidente da Xunta.
A táctica da CRTVG non
está mal, nen é nova:
colocar a un manzanillo
á frente da televisión. A
sua caréncia de
credibilidade profisional
impidelle ter ascendente
sobre a información e a
programación,
convertí ndose asi en
transmisor de consignas
a un teléfono pegado. O
pasto compleméntase
coa nominación de
director-xerente, de
forma que á auséncia de
autoridade sobre os
contidos, engádeselle a
responsabilidade sobre
os números (sempre
deficitários). Espantallo
e moneco de pin-panpun, ao mesmo tempo.

Acaba de recoñecelo
Solé Tura. As
televisións privadas son
torpes e amarelas, ainda
que o ministro de cultura
non utilizou estas
palabras, claro. E as
públicas, lonxe de
utilizar os cartas dos
cidadáns en oferecer un
produto digno (que non
por isa ten que ser
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aburrido), adícanse á
máis paizoca das
competéncias. A
revolución cultural, a
moma pero
trascendente revolución
que podia ter feito o
PSOE, quedou negada.
A concursilándia ten
unha expresión ainda
máis dexenerada en
Gal iza.

Na TVG entrevístanse a
pseudo-expertos en
vampirismo (só o
vampirólogo pode
descubrir se o vampiro
lle roubou a vostede a
aura). Analfabetos, con
acento chulo de Toledo
que confunden a
palabra mitificar con
desmitificar, pero que
' están listos para
defender a sua
profisionalidade. E a
presentadora
seguíndolle a corrente
como unha imbécil,
imbecilizándonos a
todos.

"O meu sono é ser
ama de casa en
Fráncia ou nas lllas
Canárias, para non ter
que pensar no diñeiro",
di Svetlana Petrova,
rusa de 29 anos e
diseñadora de moda, na
revista Dunia da
primeira quincena deste
mes. Unhas boas
declaracións para un 8
de Marzo, un bon
prelúdio para un
desencanto. Quen a
verá, quen os verá?
cando descubran a
evidéncia de que no
capitalismo non abonda
con querer para ser
rico. Creron no mito do
paraiso das
oportunidades e ainda
non tiveron tempo de ler
as estadísticas.

•••••••••••••

dou facer público o seguinte:

TOKIO

1.-Chamamos a todos os eumeses a que asinen este escrito,
dado que o dia 20 deste mes os
grupos municipais vanse entrevistar en Madrid co Subdirector
Xeral do Ministério de Obras Públicas, ao que lle apresentarán
as sinaturas recollidas. Segundo
as nasas estimacións, van
recollidas máis
de 1.000 sinatu- Otrazado en
ras de viciños
afectados, po- vigor poderia
déndose incre- supora
mentar notabel- guillotina para
mente este número.
Neste Pontedeume.
sentido queremos avisar de
que haberá no
concello unha mesa-para este fin
nos dias prévios ao 20.
2.- Enviaremos através dos responsábeis políticos algun documento gráfico no que se poda
aprezar que o trazado en vigor
poderia super a guillotina para
Pontedeume. Sabemos que o Secretário Xeral deste Ministério, o
señor Pérez Touriño e o próprio
ministro señor Borrell monstrarán
unha sensibilidade especial, xa
que teñen reiterado recentemente
defender, por riba de todo, o entorno ambiental e a estética destas obras. Tamén taremos chegar
cartas subscritas por diferentes
· entidades e colectivos do concello (asociacións de viciños, amas
de casa, entidades deportivas,
Asociación de artistas, Asociación
do Feirón, Orballo, Contraria de
Pescadores, CIT, Círculo Filatélico, APAS, ADEGA, etc.

É absurda ao desmellorar, tanto
pala falta dunha política clara,
como polas últimas medidas presypostárias restritivas, claramente agresivas. En concreto, este
ano moitas bolsas non foron renovad as e outras sofren retrasos de até
nove meses.
Nontemos
Despois de dez
anos de Governo socialista o
Estado de direito ainda non
chegou ao noso
colectivo . Seguimos a sofrer
a mesma inxusta situación que
os bolseiros nos
tempos franquistas.

rado interese, xunto co seu valioso entorno, que deben ser obxecto de especial protección.+

M.REI
(PLATAFORMA POLA DEFENSA DA

RIA AREs-BETANzos)

3.- Somos conscientes de que
para Autopistas del Atlántico non
pode super un transtorno especial
realizar un e.studo alternativo (sabemos que contemplan esa posibi lidade}, que en vez de 23 Km
sexan 25 ... Os usuários non o van
notar; para Pontedeume pode ser
unha pesada carga. Non queremos retrasar a execución da obra;
tampouco queremos carregar
cunha hipoteca de por vida.
4.- Cremos que Meio Ambiente
e Obras Públicas non poden facer a vista gorda ante tamaño
atropello. O Esteiro do Eume está recollido no Catálogo de Espazos Naturais a protexer e a· própria Matriz de Impacto Ambiental, apresentada pola empresa,
conclue que o dano vai ser moi
alto. Pode que sexa un dos trazados máis caros do Estado español, como afirman os responsábeis de Autoestradas; pero seguro que tamén é o único trazado de autoestrada turístico (Mariñas de Betanzos-Marisma de Miño-Esteiro do Eume}. A ver se os
usuários van disfrutar tanto coas
panorámicas que caian r:io perigo
suicida de distraerse! .,,
5.- A respeito do enlace de Cabanas, frente ao aceso á praia, a
Plataforma ere que é impresentábel por ser unha agresión máis á
ria. Non debemos consentir que
se siga racheando unha zona onde se concentran as actividades
marisqueiras, estreitando o cauce do esteiro, cun efeito estético
deplorábel. Será tamén unha profanación consentir pistas de obra
sobre a zona das Croas para colocar os pilares da ponte, destrozando asi o litoral Leste da ria.
6.- Cremas tamén conveniente
apelar á Dirección ·Xeral de Patrimonio Histórico-Artístico a fin de
que faga valer a condición de
Pontedeume, como vila de decla-

ternos nen seguridade social, nen
subsídio de paro, nen direito de
sindicación, ... e agora a Administración pretende retemos o 1RPF
(B.O.E. 7 de Xuño do 91 }. Considérasenos persoal en formación,
non traballadores. Sómolo só para
cotizar a Facenda.

Investigadores
sen garantias
O Persoal Investigador Non en
Plantiña (PINP} do Instituto de lnvestigacións Mariñas de Vigo ,
pertencente ao Consello Superior
de lnvestigacións Científicas quer
facer chegar á opinión pública as
seguintes consideracións:

- O PINP, tanto do CSIC coma
da Universidade, realiza unha
parte substancial da actividade
investigadora do Estado español. No noso Instituto somos
máis do 50% do persoal investigador. Xa que logo, constituímos unha boa parte da realidade científica do país. Ademais,
o fu tu ro da investigación no
conxunto de Estado tamén depende, en boa medida, do evoluir do naso colectivo .
Sen embargo, a nasa situación
laboral e profisional está entre o
paradóxico e o absurdo.
E paradóxica, pois vense-nos negando calquer direito laboral : non

nen
seguridade
social, nen
subsídio de
paro, nen
direito de
sindicación ...
eagora
Administración
pretende
retemos
o IRPF.

Conscientes de
que a orixe da
nosa precária situación laboral e
profisional nace
da condición de becários, reclamamos a consideración de traballadores e traballadoras da investigación, única acorde coa nasa actividade real .
Pedimos a demisión do Subdirector Xeral de FPI por falta de
información e transparéncia en
todo o proceso que, nos últimos
tempos, está a afectarnos.
Expresamos o naso apoio e solidariedade coas accións que outros colectivos de PINP do Estado están levando adiante. Agradecemos aos nasos compañeiros e á Xunta do l.M.M. a sua
comprensión e apoio. +
Plm.soAL INvEsTIGADOR

NON EN PLANTEL
DO INSTITUTO DE lNVESTIGACIONS
MARIÑAS (VIGO)

r----------------------------------------------------------------------------,
Actitude
dos meios
de comunicación
frente ao racismo
A iniciativa que apresentamos
xa se tentou levar o ano pasado
e xurde da observación do tratamento do que, en xeral, son obxecto as minorías étnicas, e en
concreto a xitana, por parte dos
meios de comunicación social.
Así, constatamos que en moitas
das noticias vencelladas con feítos delitivos, tráfico de drogas
ilegais, incidentes e alteracións
da orde pública, etc., cando os
suxeitos son xitanos, inclúense
reiteradas alusións a este feito,
o que non sucede cando se trata de paios. lsto contribue a ·estender a xa ampla crenza na
ideia de que todo xitano é presunto delincuente ou alborotador, á vez que vulnera dun xeito
claro un dos princípios consagrados na Constitución española, como é o da igualdade sen
disti ncións (art. 14).

É evidente o aumento das ati-

tudes e comportamentos da
lificar de racistas.
nasa sociedade racistas e xe. nófobos. Afloran, asi, visións
Por todo isto seria interesante
deformadas das minorias étnique os meios informativos, no
cas, nas que os seus valores e
referente á redacción das noculturas quedan reducidas a
vas nas que os protagonistas
imaxes de pobreza, delincuénpertenzan a minorías étnicas
cia, competén(xitana, etc.} , tivesen en conta
cia desleal poos seguintes critérios :
los postas de
traballo, ou , En moitas das
- Non referéncia á sua identino mellar dos
dade étnica, a menos que este
notícias
de
casos, a imaparticular sexa de absoluta rexes folclóricas feitos
leváncia.
sobre a sua delitivos,
realidade. Vi- Facer destacar dun xeito essións e condu- cando os
pecial aquelas notícias sobre
t as que nen suxeitos son
membros ou colectivos xitanos
reparan
en
(ou doutras minorias} positivas,
xitanos,
idades, como
que podan favorecer unha meobservamos inclúense
llara da sua imaxe por parte da
nas frecuentes reiteradas
sociedade.
actuacións
contra á inte- alusións aeste
- Maior rigor informativo no tragración e nor- feito.
tamento de información especí. fica sobre a cultura e realidade
malización escolar da infánxitana. Non confundindo diferencia xitana.
tes grupos étnicos minoritários
(por exemplo, atribuíndolle o
Nun mundo no que a opinión
apelativo de "xitanos" aos "beróns"}, non dando un enfoque
pública é formada en grande
folclorista ás manifestacións culmedida polos meios de difusión
social, é preciso que estes emturais xitanas, etcétera.+
prendan accións claras de cara
a loitar contra estas inxustas siAsOCIACION CHAVOS
(SANTIAGO)
tuacións, que ben podemos ca-
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Pontevedra concentra as especialidades
relacionadas co ensino das Artes Plásticas
A Escola de Restauración comple~a o círculo de Belas Artes e a Escola de Canteiros
• XAN CARBALLA

Pontevedra convértese
inexorabelmente na
cidade chamada a
ocupar o espácio das
artes plásticas no
ensino. A primeira
semente foi a da Escola
de Canteiros, despois
viu Belas Artes, primeira
pedra do futuro campus
pontevedrés e
finalmente, desde hai
moi poucos meses, a
Escola Superior de
Restauración, ubicada
provisoriamente en
Poio. Trinta alumnos,
con ampla maioria de
mulleres, seis profesores
e o entusiasmo
iniciático de ser
pioneiros, na Galiza,
dunha especialidade
con todo o futuro
profisional por diante.
O Mosteiro de Poio acolle nunha
das suas asas, por baixo da Hospederia., as instalacións provisórias da
Escola de Restauración. Parede con
parede están os 80 alumnos da Escola de Canteiros, unha das mellores
iniciativas de formación profisional,
con saida laboral, que ainda non ten
recoñecido un título específico e que
depende en exclusívidade da axuda
da Deputación. A equipa de seis
profesores dirixidos por Adelaida
Lorenzo e con Antón Sobral como
xefe de estudos, ultima nestes mees, sobre a marcha dun curso comezado, a instalación das equipas, "esta é unha carreira eminentemente
práctica e que sustenta parte do seu
futruro en que se faga un forte investimento en locais e equipamento.
Agora mesmo ternos obradoiros de
modelado, de fotografía, laboratório, ... e recebemos e montamos estes
materiais ao mesmo tempo que comezamos xa as cJases".
Unha visita ás instalacións de Poío,
un pacífico entorno, ao pé mesmo
da cidade do Lérez, dá idea desa
febril actividade. Alumnos e profesores adecuándose a unha situación
de mudanzas, suplen con entusiasmo e interese as dificuldades, "po-

Salvar da
destrucción
díamos agardar un ano antes de comezar, pero preferimos abrir xa a
matrícula e iniciar as clases porque
así criase unha dinámica maior por
parte de quen ten que soster e
apoiar esta Escala Superior"·.

•X.C.

Desde hai uns anos é fácil ver
nos cascos vellos das cidades
imensas lonas cobrindo vellos
edificios tratados con diferentes
técnicas de renovamento da pedra. A catedral de Tui pasou case un ano chea de andamiaxes
para mellorar o estado da sua
pedra, a catedral de Santiago
recebe tratamentos periódicos, ... mais todo ese investimento pelexa coa presión ou a •
de~dia. Intereses m banísticos,
pouca inspección O'
oles ígnoráncia son inirnig
l axexo
do bon facer na recuperación
do patrirnónio.

A carreira corresponde ao departamento de Ensillo Médio, pois para
apresentarse ás probas de acceso
non é precisa ter aprobada a selectividade, "fanse cinco probas, bastante duras, para seleccionar aos
:
alumnos. Apresentáronse 80 para
ser admitidos finalmente trinta, na - :
:
sua meirande parte mulleres. Pre:
domina a xente da área cercana a
:
Pontevedra, pero tamén a hai dou:
tras cidades galegas e mesmo duas
<llumnas doutras comunidades", ex: E non só sucede isto co arquiplícanos Antón Sobral. Até agora
: tectónico. Os profisionais que
no Estado español só se podía se: se forman en Pontevedra coñeguir oficialmente esta especialidade
cerán cada vez que limpen unha
en Madrid, con promocións anuais
pintura ou unha escultura, a oride 50 diplomados, "hai tamén cenxe dunha irresponsabilidade, un
tros privados pero non teñen recodescoido
ou o desprécio de xesñecidos os títulos. Para o futuro hatores, públicos e privados, que
berá que estudar como se reserva
non saben valorar e coidar os
ese acceso de maneira que poda esbens culturais dos que se fan
tudar na Escola xente de fóra de
responsábeis.
Galiza pero mantendo un cupo
maioritário da comunidade que sosAinda están frescas na prensa
tén economicamente a Escola".
as noticias sobre o derrubamento dalguns murais de Urbano
Lugris ou as estreiteces de orzamento de muitos museus que
non poden ter en condicións
óptimas as obras que teñen en
depósito ou exposición. Hai
moito que restaurar e moito que
clama por un coidado, profisionalmente asesorado, desde qu~
sae do maxin dos criadores.•

•...............................•
Boas condicións
pédagóxicas
O nível de alumnos por aula é excelente para unha carreira no que
todos teñen que facer todas as

prácticas. Se hoxe son 15 a previsión é que desde segundo sexan 10.
"A metade dos trinta alump.os son
licenciados en carreiras afins (história, história da arte, ... ) e a preséncia maioritária de mulleres é a confirmación dunha tendéncia que se
ve no mundo da arte, onde xa son
C<l$e maioria como galeristas, críticas,. .. a própria directora de Arco é
unha muller".

Cabe a posibilidade de que Belas
Artes crie no seu dia a especialidade
de Restauración, mais segundo A.
Sobral, non vai ser imediato, nen
vai supor interferéncia, "a relación
que manternos con Belas Artes e
coa Escala de Canteiros é magnífica, colaborando e organizando actividades comuns nalguns casos"

O programa de estudos dedica un
grande número de horas a especialidades prácticas. Nun primeiro curso
ccomun hai clases sobre Materiais,
Técnicas Fotográficas, Técnicas de
Conservación e Restauración, para
pasarse en segundo e terceiro curso
a unha sudivisión de tres áreas:
Conservación e Restauración de Arqueoloxia, de Pintura e de Escultura. Cada unha delas ten as suas próprias asignaturas específicas, nas
que se ten unha especial atención
para o entorno galego. "A dirección
da Escota pode fixar por si mesma
até un 30% do programa e nós procuramos dirixilo a dar a coñecer aos
alumnos a realidade própria de Galiza como entidade diferenciada, na
que maioritariamente van desenvolver o seu traballo"_

A demanda crecente dunha socíedade cun impresionante fondo cultural e de bens artísticos e arquitectónicos sedimentados durante séculas, son unha magnífica perspectiva
para as futuras promocións desta esco la. "Principalmente depéndese
hoxe do investimento público, pero
xa están chegando aquí fenómenos
doutras sociedades onde a chamada
sponsorizacion ten unha crecente
popularidade entre as empresas.
Moitas danse conta de que a rendabilidade publicitária non só está no
deporte de alta competición e que
axudar nun momento determinado a
financiar a recuperación de obras de
arte tamén pode ser positivo para a
imaxe dunha empresa. Pódese afirmar que Restauración é unha carreira de demanda laboral crecente". •

Saida laboral
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• Operas en galego
A meio dun acordo entre o
Auditório de Galicia e Pennuy
Asociados, o programa de opera da
tempada 1992 poderá seguirse en
galego. A estrea desta importante
aportación normalizadora foi coa
obra de Offenbach "Os contos de
Hoffmann", e han seguir en Maio
"O barbeiro de Sevilla" de Rossini;
o "Don Giovanni" de Mozart e a
"Carmen" de Bizet.
O programa venderase a 700
pesetas e inclue versións en língua
orixinal e en castellano e un
comentário crítico. O 19 de Maio
será a próxima representación da
obra de Rossini, interpretada pola
Opera de Cámara de Varsóvia
dirixida por Sutk:owski. +

• Primeira montaxe do
CDG en Ourense

. -Investigar sobre
Ken Keirades
O concello da Estrada admitiu a
iniciativa que o xuri do prémio de
novela Garcia Barros, adoptara
logo de deixar deserta a edición do
1991. Segundo acordo corporativo
o millón de pesetas no"n entregado
destinarase á realización dunhas
xomadas de estudo sobre a figura
do escritor estradense dos dias 13
ao 17 de Outubro.
Tres serán as áreas que abordará o
encontro, vida, pensamento e obra,
baixo a coordenación de Carlos
Loureiro, Xoán Carlos Garrido
Couceiro e o poeta Manuel Maria.
As comunicación para as xomadas
non deberán superar os vinte fólios
e serán apresentadas denantes do
11 de Setembro, decidindo a sua
admisión os coordenadores das
diferentes áreas. As xornadas serán
abertas e de inscripción gratuita,
con entrega de diploma
acr_eciitativo. +

O CDG estreara o 15 de maio, no
recén reabilitado Teatro Principal de
Ourense, a obra "Soño dunha noite
de San Xoán", basada no texto de
Shakespeare. A montaxe foi dirixida
por Eduardo Alonso que nun
casting prévio escolleu para os
papeis principais a Luma Gómez,
Miguel Pernas, Ernesto Chao,
Sergio Pazos, Avelino González,
Santi Prego, Raul Varó, Sabela
Gago e mar Sánchez até chegar aos
22 intérpretes aos que terán que
sumarse oito bailarinas, que por
compromisos de Rey de Viana coa
Expo non puderon ser aportación
desta outra ponla do IGAEM. A
coreografía será de Juan Carlos
Zaera e a cenografia de Paco
Conesa.+

• A Xociviga en Agosto
Xa hai datas para o encontro de
cine e vídeo que todos os anos ten
lugar no Carballiño, será do 1 ao 7
de Agosto. Segundo informou
Miguel Anxo Femández, máximo
responsábel desde 1984 en que
naceron, no futuro criarase a figura
do comisário e haberá unha maior
vinculación da Conselleria de
Cultura, criándose tamén un
patronato no que estarán
representados todos os sectores do
audiovisual en Galicia. +

Castelao dando un mitin en Lira (Camota), xunto a Antón Vitar Ponte

•Un inédito de Castelao
Mais sen querer estou a dar unha conferéncia, cousa
que non entraba nas miñas intencións, eu queria dicirvos que era máis novo axudar a criar unha gran cidade
que vivir nunha cidade xa feita e definitivamente cimentada. Os artistas deben ser como os paxaros. Nas cidades non viven máis que os gorrións. Os xílgaros, os
reiseñores, os melros, todos os paxaros fennosos que
saben cantar viven lonxe das cidades. Eu ben sei que en
Madrid hai gorrións que xa non poderán vivir en províncias, e sen querer volvo a prenderme nun tema de
conferéncia.

Nunha conferéncia pronunciada o pasado 5 de Marzo
por Alfonso Paz Andrade no Clube Alén Nós, o empresário vigués deu leitura a un inédito do rianxeiro, que
preparaba nos anos 30, no Balneário de Mondariz, algunhas ideas para unha conferéncia. As ideas que ne]
recolle, breves apontes sobre a Iíngua, foron posteriormente máis desenvolvidas polo político rianxeiro. O
texto é como segue.
"Miñas donas e meus señores: O autonomismo galega é
algo máis que un partido político e por ese algo roáis •
que ten é polo que eu son autonomista. E de todos os
problemas que interesan ao noso partido nengun para
min tan importante como o da dignificación do idioma.
Eu quixera que o galega fose tan español como o castelán, e con este simple enunciado xa queda dita que non
son separatista. Se separatismo ven de separar separatista será quen non queira que o galego sexa un idioma
español. Que o galego é somentes unha fala do proletariado? Mellor. Escreber nunha língua popular que ainda
non ten creta literário definitivo é a suprema regalia do
artista criador e puro. O Dante e Cervantes mesmo escreberon en língua popular e probaron que era ledícia.

Non, eu non vexo a plantear nen a resolver nengun problema trascendente. A forza de descartar temas chegou
este día e non tiven lecer de preparar unha disertación
diña da vosa cultura. Hoxe, pois, será un dia perdido Eu
veño simplemente a lervos un ti-aballo literário com9
propaganda do naso idioma, compre dicirvos que fundamentalmente non son un literato, escrebo por non botar
en perda alguns dos asuntos que atopo nas miñas correrlas polas vidas dos homes á cata de temas caricaturábeis. Permitídeme que vos lea o prólogo do primeiro libro de Causas (Alfonso Daniel Rodríguez Castelao ). +
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dunha evolución cara a perfección,
cara un servizo integral,
cara unha estrutura comercial moderna.
Fruto dos novos tempos qu~ corren
para as empresas de rótulos e sinalización,
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canta de libros
bedoria, sen que a mistura sexa insabora.

Exceso de
teoria literaria

Mais, contado, as narracións non
están ben acabadas. Quizá polo exceso de sabedoria técnica e teórica.
Quizá porque non remata o autor
de crer no que está a escreber. Talvez por esa teima de o meter todo
que se nota na segunda -e máis
importante- narración deste volume: un pouco de contención narrativa teria vida mui ben. (Contención que tiña que ter vida lago dunha revisión do texto no que se tiñan
que ter eliminado erros tontos: os
protagonistas, españois, do Levante
e Aragón, de nenas xogaban á billarda (?); e un deles, foi luitar pala
revolución española aos 13 anos).

Tres situacións
elementais
de Antón Risco
Desque en 1987 aparecera o primeiro libro narrativo en língua galega de Antón Risco, Memorias
dun emigrante (Ed. Galaxia), a sua
obra no naso idioma ten medrado
de abando. Obra de altos e baixos,
mais cunha calidade máis que
aceitábel. Contado, non parece que
"goce" o noso autor dunha grande
aceitación por parte do público (se
é que existe, fóra daqueles que len
por abriga) galego. E é mágjoa, xa
que merece Antón Risco máis sorte da que, até o de agora, tivo.
Rematando 1991 apareceu un novo
libro narrativo de A. Risco, o que
fai o número seis en galego, se non
nos equivocamos. Trátase de Tres
situacións elementais<J). O presente volume consta de tres narracións: a) unba na que se narra o
afrontamento co mundo dun "home só na selva africana, un rapaz
abandonado e criado entre monos"
(páx. 263); b) "Na segunda, que é
moito máis longa, dous homes íntimos amigos naufragan e conseguen arribar a unha illa deserta"
(páx. 264); e c) o diálogo do autor
das duas anteriores novelas cun
amigo seu e mais a sua dona que é,
á vez, amante do escritor. Tais son
as narracións e as "situacións elementais" do título da obra.
Quizá se deberá comezar a ler a
obra pala última narración, xa que,
ao cabo, no diálogo a tres voces o
autor vai explicando como e de
que maneira quixo escreber a sua
obra. As duas primeiras narracións. Na primeira non quixo que
o seu protagonista (o home só na
selva africana) tivese a seguridade
de Tarzán: "Este personaxe do que
falo non e entende cos monos, nin
con igo me mo, nin co demais
home cando o descobre e tenta
de vivir con ele ". Quer dicer, en
certa maneira, a contra-novela de
aventura . Ou e e quer, a de feita
do optimi mo hurgué . Logo se
voltará sobre a cuestión.
E ta primeira narración está e crita
en ton imperativo quer dicer, dirixíndose ao leitor, avisándolle que
cada situación é arbitrária e que el
(o leitor) pode e coller outra. Avisa, mesmo, que fai "traduccións
culturais abusivas" (páx. 26). Ou
sexa, que na narración, agás o remate, todo é provisório. Que os
movirnentos dos personaxes están
dirixidos polo autor para acadar
ese fin e unha "conclusión" metafísica.
A segunda narración, novela, está
"escrita de xeito ben máis tradicional cá outra" (páx. 266). É, palabras do autor, mesma páxina, unha
novela de aventuras. E quer o autor que sexa asi (estrutura da novela de aventuras) por duas causas:
"U nha, para que o lector vexa que
non se trataba só de reproducir sinxelamente unha novela de náufragos, senón dunha estilización da
mesma que se proxectara noutras
dimensións; a segunda era para
que non rompera demasiado coa
precedente". Es tase, xa que logo,
perante duas narracións que teñen
unha estrutura de novela de aventuras. A segunda mesmo, outra vez

con palabras do autor, coa parte reflexiva que contén esta clase de
narracións. Mais estas novelas non
serven ao seu autor para darnos
unha visión do mundo. Nen para
contar unha história, nen unha epopeia. Con estas duas narracións,
Antón Ricos intenta facer ver nun
mesmo o outro, a outredade do ser.
Na primeira situación, o non encontro do outro (ao final, o outro é,
seria, o próprio leitor) conduce ao
seu protagonista
ao suicídio. Suicídio que é a saída natural a esa Antón Risco
situación elemental. Situa- demostra o
ción dun indiví- grande
duo que non po- coñecimende comunicarse
nen cos demais, to teórico
nen coa natureza que ten da
nen con el mesnarrativa
mo. É, ao cabo,
a negación do contempooptimismo bur- ránea
gues que destas
novelas que tratan o mesmo tema: Kipling, por
.
exemplo. Ou os tratados "científicos" sobre os nenas selváticos de
Lucien Malson e Victor de
L'Aveyron.
Na segunda narración, toma a fallar a comunicación e un dos personaxes remata por matar ao outro.
Ao final, en tres variacións propostas polo autor, o personaxe que
queda vivo pode intuírse que se
suic ida: o outro -parece ser o
pensamento de Antón Riscosempre é o espello dun mesmo. O
asasino mata noutro ao outro que
somos nós.
Bis, xa que logo, a resolución parece dicer o autor, de duas das situacións elementais -e tarnén límites- a que pode chegar o home.
Orabén, falar só das situacións dos
personaxes das narracións e dos
seus movimentos sen dicer máis
nada seria quedar na tona da obra.
Antón Risco demostra, outra vez, o
grande coñecimento teórico que
ten da narrativa contemporánea.
Sabe de técnicas narrativas e verbais. Usa tanto do plano obxectivo
como do suxeitivo misturando os
dous para criar unha compliciade
do leitor -unha complicidade, por
outra banda, basada na crenza de
que leitor e autor escreben a novela, ben que ás veces esa complicidade o leva máis a criar, na primeira narración, unha espécie de novela "interactiva" do que outra
causa. Nas diferentes narracións
vémolo usar o diálogo libre de retórica -a terceira- e a descrición
lírica --segunda, sobretodo, e prim eira. Usa tanto da novela de
ave1.1turas --da sua estrutura- como da novela fantástica e obxectivista. Todo iso, e aí reside a sua sa-

Quizá o erro está en que Antón
Risco intentou -armado de moita
teoria literária- facer a demostración dunha teoria a meio de diversas narracións sen deixar nunca libres os personaxes, conducíndoos
a cada momento -ben que queira
parecer o contrário-- polos vieiras
que previamente elexira. Vieiras
que se fan patente na terceira narración ou situación onde as "teorías" literárias do autor abrollan,
demostrando que está máis interesado en ensinar literatura que en
facela. De aí, quizá, que un texto
que intenta xogar forte, soe, en última instáncia, a falso.+
XGG
1) Galaxia-narrativa Editorial Galaxia. Vigo,
1991. 278 páx.

Co sabor dos
vellos libros
O país de nós
No centenário obradoiro ortigueirés de David Foxo Salgueiro, onde
tantos xomais e publicacións viran

a luz, ven de imprimirse un fermosísirno libro que leva por título "O
País de Nós'', da autoria do escritor, labrego, animador cultural e
concelleiro de Ortigueira, o polifacético Manuel López Foxo.
Ao longo dos dous últimos anos,
López Foxo foi sementando nas
páxinas dese entrañábel e case decimonónico semanário que é "La
Voz de Ortigueira", familiarmetne
alcumado como "A Berza" -agardo que o impresor e editor Foxo e
os ortigueireses me permitan esta
licéncia que eles empregan con
agarirno, e eu tamén-, un feixe de
case médio cento de artigas nunha
sección co rubro de "O País de
nós". Agora, en feliz iniciativa, o
editor do semanário oferécenos a
colleita como separata nun volume
que ten o engado e a personalidade
dos vellos libros, con eses tipos de
imprenta artesanal tan gastados e
machacados, e que non ten máis tacha --desde un punto de vista de
bibliófilo exquisito-- que as provocadas palas limitacións do artesanal obradoiro en que foi impreso.

•
A história do Canarias
Xosé Luis Paz Durán publica o seu
periplo de tres anos a bnordo do
crucero Canarias. O barco saira das
radas de Ferro!, coas suas 10.000 tm.
de desprazamento para tratar de
equilibrar a superioridade de forzas da
Armada republicana. Paz Durán botou
vinteoito meses a bordo deste buque
con tripulación maioritariamente
composta por mariñeiros galegos
voluntarios. Publícao Edicións do
Castro na sua série de Documentos.•

Cun prólogo de Anxel M. Rosende, outro estudoso das causas do
antigo Condado, e convenientemetne ilustrado con deseños de
Álvaro Femández Polo, antóllasenos que este libro ha constituir unha curiosa peza bibliográfica e unha obra de leitura necesária para
coñecer máis e mellor o naso país.
Dentro de poucos anos os galegas
máis novas terán que recorrer a libros como o de López Foxo (será a
fita negra do lombo do libro preinonitória dun loito por un país de
nós definitivamente perdido?) para
saber como era a nasa cultura tradicional, a nosa paisaxe e a nasa
xente. Para coñecer de onde veñen
e poder saber quen son.
O próprio título xa nos implica antes de abrir o libro ou a fermosa
porta de sabor antigo que o presenta e que nos convida a introducirnos nel, suxeríndonos algo do que
(continua na páxina seguinte)

Manuel López Foxo

OPAíSDEHóS

Cunqueiro radiofónico
Apesar de que pasou o ano a el adicado
seque nos trinques das Librarias un
volume da Fundación Barrié que
recolle os comentários radiofónicos
que entre 1956 e 1981 realizou o
escritor mindoniense para Radio
Nacioanal. Apresentado por Filgueira
Valverde e Manuel Lombao, o volume
recolle as seccións Cada dia ten a sua
história, O mundo e as suas xanelas.
Navidades de todo tempo e lugar e
Andar e ver por Galicia. Na última
entrega recóllense un fato de
colaboracións realizadas entre o 8 de
Xaneiro de 1981 até a sua morte,
incluindo un traballo póstumo que el
xa non pudo ler. •

País de mintireiros
Gianni Rodari (1920-1980) o mestre
italiano do conto, segue sendo
escollido para traducir os seus contos
dirixidos aos máis novos. Na colección
Arbore de Galaxia sae Xasmin no país
dos mentireiros, onde se con"ta a viaxe
do protagonista por un país no que todo
o mundo minte e no que nengunha
cousa é chamada polo seu nome. O pan
clise tinta e os cans, no canto de ladrar,
miañan. A tradución é de Silvia Gaspar
e as ilustracións de Penélope Ares.•
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(ven da páxina anterior)
~os atopar dentro. E, en efeito, o
hbro trata do noso país, de algo
noso, ainda que moitos artigos tocan temas locais ou da bisbarra de
Ortigueira -que tamén sabemos
apreciar os que non somos <lesas
terras e gostamos delas. Estarnos
certos que, ás veces, en obras mal
alcumadas de localistas pode aniñar un espírito universalista que,
pola contra, botamos en falta noutros textos máis pretenciosos. E
iso ocorre con "O País de Nós".

Desde a sua capa até o colofón, este libro fálanos de amor: do ru¡¡or á
Terra e ás suas xentes, ás suas tradicións. E fálanos da vida, ainda
cando mesmamente nos estexa a
falar dos defuntiños. A arquitectura tradicional, a casa e as construcións próprias do mundo rural, os
vellos oficios artesáns, as ferras, a
tradición musical e xonialista de
Ortigueira, as vellas comunicacións, os ciclos
do ano, cos seus
traballos, as collei tas e as sa- López Foxo
zóns, ... e tamén eleva a
-como nonas festas. A cul- protagonistura material e tas aos
espiritual, en suma. Todo ten próprios
cabida neste viciños, os
discorrer pola seus saberes
paisaxe vital de
onte e de hoxe e a sua
dunha bisbarra e cultura
dun país. Por- tradicional
que López Foxo
sente curiosidade por todo
aquilo que ten relación co existir
humano nunha comunidade. E
cóntanolo cunha linguaxe clara e
sinxela ao alcance de todo tipo de
leitores, recorrendo á sabedoria ancestral do refraneiro e da cantiga
popular, en procura de musicalidade. Hai ademais o sentimento da
paisaxe, tan presente nestes pequenos artigos, nos que resulta dificil
suxerir máis con tan poucas palabras. Para escreber sobre a paisaxe
compre amala e sentila, vivenciala
dun xeito case panteísta. E nótase
nestas páxinas que o seu autor séntese formando parte dela.
López Foxo eleva a protagonistas
aos próprios viciños (que aparecen
con nomes e apelidos ou mesmo
alcumes (que riqueza de alcumes
debe haber nas terras de Ortigueira
a xulgar polos que veñen no libro),
os seus saberes e a sua cultura .tradicional. Cousa que é moi necesária nun país de nós tan acomplexa~o e con. tanta necesidade perentóna de auto-orgullo. Estima de si
próprio e orgullo de pertencer a un
país cunha língua e cultura de sen
é o que o autor lles proporciona
aos leitores dos seus artigos, aos
seus paisanos e a todos os que ternos a sorte e o pracer de ler e saborear este libro.
Se ~ soubésemos que o autor é
un mozo, coidaríamos que o que
nos está a falar é un vello petrúcio
preñado de sabedoria, que nos recria un país que foi e xa non volverá ser igual, que nos pasea pola
paisaxe dun xeito vivenciado e
que nos pon <liante dos ollas as
cousas que -por cotiás e familiares- non sabíamos valorar debidamente. Grácias, Manolo López
Foxo, por ensinarnos a ver con
olios novos e amorosos tantas ve~
l~~s cousas deste país de nós que
tlfiamos esquecido e arrombado. t
SUSO T. REGUEIRO

dunha história situada no marco
"político" das loitas contra o franquismo: a clandestinidade e a represión, a solidariedade e a humillación duo estado policial, o papel do Partido Comunista e os métodos da policia, ... representan no
seu tratamento unha certa novidade dentro do panorama cinematográfico español, demasiado empeñado en esquecer achegamentos
"directos" ·e sen simbolismos-metafóricos do que foi e significou a
loita contra o réxime de Franco.
Hai demasiado vacio nesta parte
· da história e o cine móvese con
frecuéncia no terreo do costumista
.ou familiar, obviando e marxinando aquilo que é inequecíbel por
histórico: durante os cuarenta
anos de ditadura, houbo represión
e asasinatos, houbo persecucións e
falta de liberdades, pero tamén
houbo loita e loitadores, oposición
e enfrentamentos permanentes.
Este tratamento das loitas cotiás e
concretas, dos combates políticos
diários e clandestinos que moitos
e moitas levron a cabo contra o
franquismo (co PCE como ponto
de referéncia) esta reclamando a
sua necesária presenza e transposición ao mundo do cine, para deixar constáncia asi de que esa longa noite de pedra, eses cuarenta
negros anos de ditadura, foron tamén de loita e de oposición, de
clandestinidade e combate, de caídas e resurreccións esperanzadas.

A inactividade

provoca
os erros
Beltenebros
O filme arranca de xeito maxestuoso, cun plano de case catro minutos de duración; onde unha cámara áxil persegue a fuxida do
protagonista na estación do Norte
de Madrid. Este plano longuísimo,
esplendidamente resolto (Orson
Welles inieiaba, trinta e cinco anos
atras, "Sede de
Mal" cun plano
en grua de seis
minutos) eran as A fita vai
primeiras :inlaxs funcionar
rodadas por Piarredor de
lar Miró logo de
cinco anos de dous
siléncio e anun- planos: o
ciaban as boas
perspectivas do colectivo ou
que Beltenebros políticolevaba dentro. histórico e o
Unha factura sobérbia, unha personal ou
posta en imaxes psicolóxico
rigorosa e medida, unha fotografía coidadísima, (Javier Aguirresarobe) esteticamente uniforme e .compacta,
chea de tonos cromáticos que remitían ao mundo escuro e túrbio
que o argumento e o clímax do
bloc o exixian... Velai os principais
atributos do traballo da Miró. O
Oso de Plata en Berlín e os tres
"Goyas" recentemente acadados
(foto, montaxe e efeitos especiais)
falaban ás claras dun producto de
calidade, polo que ao terreo das
formas se refire; un produto de calidade avalado por 350 millóns de
presuposto, rodado en inglés e que
ao longo de 12 semanas se puxo
en funcionamento tres equipas de
filmación, unha española, outra inglesa e outra polaca. No medio, un
conxunto de actores, españois e ingleses, entre os que destaca Terence Stamp, o mítico actor britácnico
dos 60 e José Luis Gómez, o magnífico histrión do teatro e o cine
español. Máis, unha vez o que inspiraba a posta en marcha desta
maquinária era unha obra literária,

Terence Stamp nunha cena de Beltenebros.

nesta ocasión a novela homónima
de Antonio Muñoz Molina que a
própria Miro, Mario Camus e Juan
José Porto convertian en guión e á
que o fecundo "Goya" <leste ano
. Pepe Nieto ("O rei pasmado") lle
puña partitura musical.
Os ingredientes eran pois mais
que de garantía para dar via a esta
hi~tória na que un exiliado repubhcano, membro do Partido comunista, regresaba á España de
1962 co obxectivo de matar-executar a un suposto traidor infiltrado no partido e cuxas delacións
estaban orixinando "caídas" de
numerosos membros da resisténcia interior contra a ditadura do
xeneral Franco. O marco ia ser
pois o da loita contra o franquismo, unha loita desenvolvida en
dous momentos históricos pero co
denominador comun do combate
contra o réxime. Primeiro nos
anos cuarenta e logo nos sesenta,
o obxectivo de "Darmam" srá o

mesmo: eliminar a un traidor. A
história camiña pois de adiante
para atrás e de atrás para <liante,
empregando o flash-back como
recurso narrativo e dramático e reforzando a través del as dúbidas
do protagonista sobre a xusteza da
sua ¡icción, tanto no pasado (década dos cuarenta) como gora, nos
anos do fusilamento de Julián Grimau. Partindo <lestes elementos a
fita vai funcionar ao redor de ddus
planos distintos e complementários ao tempo: o colectivo ou político-histórico (a loita contra a ditadura) e o persoal ou psicolóxico
(unha história de dúbidas e de lealdades, de amor e de arnizade, de
aparién~ias e de búsqueda da verdade). E o primeiro aspecto o que
máis interesa aquí polo rigor e a
honestidade con que Miró o trata.
A eleición da cineasta achégase
ao compromiso, xa que, premeditadamente, fuxe do puramente sociolo xis ta para mergullarse con
fondura (e feblezas) na narración

CELSO X. LÓPEZ PAZOS

mento instrumental coma no contido dos textos; cando van de baladistas lamentan non atopar "o meu
compañeiro de viaxe'', e na faciana
máis agresiva ameazan: "non vou
dar acougo nen aos mortos'" son
xóvenes e vitalistas, pero son quen ·
de titular unha canción "Homicidi",
na que avogan por esta "terríbel e
doada solución"."

Sopa de
Cabra, o roe
catalá

1

Somnis de Carrer
Os "modelnos" cataláns empezaron
a tranquilizarse cando, no verán de
1986, comezou a xermolar na cena
cosmpolita do "rock" este grupo
xeronés, que puxo aos seu país "a la
page" da movida popeira.
Nesta nova producción "S/C" incluen cancións dos seus comezos
inda que con novos arranxos. N~
primeira escoita salientan pola sua
contundéncia as bases rítmicas, pero agradécese que no meio de tanta

Porén, apesar das perspectivas que
o argumento oferecia, a Miró non
será capaz de porlle o ramo a esta
história tan chea de suxeréncias e
nos trinta derradeiros minujtos todo o edificio se desmoroa como se
dun castelo de naipes se tratar; o
entramado non funciona e a incredulidade termina por posesionarse
da vontade do espectador, Lásti:ma, porque a empresa era valente
e comprometida, sobretodo na
perspectiva antes esbozada. Os
anos de inactividade páganse caros, sobretodo cando non se é un
cineasta dos grandes, eses que
apesar de faceren cine a pingas
(Kubrick, Coppola, Erice, os xa
desaparecidos Bresson ou Welles .... ) non perden un ápice da sua
sabedoria. Esa falta de soltura no
momentos finais é o máis negativo
dun filme que, apesar dos eu
erros, reclama a visión de todo bon
afeizoado.+

trepidáncia, deixen un tempo para o
lirismo melódico, e nesta liña están
algunhas cancións, que arnosan que

os rapaces tamén teñen o seu cora-

zonciño. Esta sorte de cara e cruz
maniféstase tanto no desenvolví-

Quizá sexan demasiado precoces,
porque un servidor recorda escoitar
(na xeira de afeizoado "rockeiro")
unhas declaracións dos tamén cataláns "Lone Star", nas que manifestaban necesitaren de vivéncias intensas que poder espresar através
dos seus instrumentos. Pero por outra banda, o rock'n·roll, que é do
que estarnos a falar, segue a conservar ese signo de rebeldía, que o lexitima coma revulsivo que un dia
foi.•
.
X.M.E.

GuieirQ

ANOSA TERRA

CULTURAL

Nº 513-12 DE MARZO DE 1992

23

Jiri Jaros,

director da
Academia de Títeres de Praga
'A cultura sempre é rendível, pero hai que investir'
• G. LUCA DE TENA

Con toda unha vida adicada ao teatro,
JiriJanos,(61) está na idade de
escoller o traballo que máis
satisfación persoal lle poida dar. Esta

é a razón de que preferise os títeres.
Foi profesor e xefe do departamento
·de direción e dramaturxia da
Academia de Títeres de Praga. Agora
dá un curso sobre títeres, organizado
pola UNIMA, en Redondela.

QUICO PEÑA

Pode sobreviver unba compañia
de títeres ou de teatro dramático
sen subvención? Que médios Ue
compren a unha compañia deste
xénero?
O teatro de títeres forma parte fundamental da cultura nacional, da
cultura do pavo. En Galiza deberian ter conciéncia desto porque
vexo que o teatro de títeres ainda
se concibe como unha diversión,
como algo secundário que se su-

bestima. Darlle esta consideración
non só é perxudicíal para o próprio xénero serrón para o pavo que
está a ser privado de algo moi importante. Por iso creo que ao teatro
de títeres cómprelle unha intensa
publicidade porque vexo que o público aceitaria positivamente esta
clase de teatro , pero non ternos
oportunidade de ver un espectáculo ben feito. O Estado e a Administración debería tela máis en
conta, porque nengun arte pode

prescindir das subvencións estatais. Nos paises de Leste o teatro e
a ópera están subvencionados polo
estado a traveso de institucións coñecidas· como institutos da arte.
En canto ás custións técnicas vexo
que aqui hai tradición; o que acorre é que ficou interrompida. Debería haber centros profisionais
con todas as condicións. En Checoslovaquia, que é un país máis
ben pequeno, existen quince teatros de títeres do Estado. En ca-

Investir antes de gañar

O primeiro que se pode contestar a
iso é que antes de gañar compre investir. Falo dun investimento para
o futuro. A cultura é algo sempre
rendível non só palas calidades do
arte senón polas calidades do home. A rendabilidade non se pode
medir só en termos de cartas investidos.

Vivimos un momento no que o
arte está condenado polo poder a
ser rendíbel.

O novo governo de Checoslováquia, seguirá a subvencionar o
teatro e a arte?

danseu traballan entre trinta e cen
persoas. A realidade que aqui ve:
xo e que hai tres persoas que fan
de todo en cada grupo. Os teatro
checos e alemás teñen os seus próprios edificios con todas as condicións precisas.

Coido que si.

Se che gusta ler, tes Pr~mio,.
.

· ~ ·

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

PREMIO CIDADE DE LUGO

PREMIO BLANCO AMOR

PREMIO XERAIS
F

I

NA

L

ISTA

a

Días contados

Agosto do ?6

Traíler

Sabor a-ti

Alguns políticos fanse .preguntas
públicamente sobre a rendabi~i
dade do Teatro?
Se os que fan estas perguntas non
sabes respostar non é porque o teatro sexa mellar ou peor, senón porque eles son políticos ruins. Eu,
con todo, contestarla como adoitan
os libros de estética ou a história
do Teatro. O teatro naceu co home,
coa sociedade, e forma parte do es. pírito human_o. O día que deixe de
existir, unha parte do espírito humano deixará de existir. Nese caso
seria mellor pescindir da xente e
deixar que traballasen as máquinas
e ordenadores.
Procedendo do teatro dramático,
que é o que o levou ao teatro de .
títeres?

Ago1te do 361 Xo1•

fen1~111d••

fenelro.

l sfo novelo. boseodo en feitos reais e escrito
cunho lingumce c o se que cinema togrólica. é a
historio dun asesinato por vingonza cometido
por cetro folanxistos oproveitando o confusio·
nlsmo dos primeiros dios do Guerra Civil.

·

Dla1 co11tado12 Xo1• Cid Caltltlo..

Traller: Fra11clsco &laaso V111evanleª

Saloor a ti: Mlguel Su•Na Aloel.

• sto obro está constituida por doce relatos
maiorm e nle urbanos. onde os prota gonista s
viven situocións de fronteira entre o porodo)(O

A pnmeira novelo deste xove autor é un ochegamento ó vid a dos camioneiros g a legas .
Cunho clara vococión de octuolldade , o fío
conductor olópase nos cuestiones c a ndentes
donosa sociedade -Sida, terrorismo. sexo ...-

A novela finohsto do Premio Xero1s inventa .
medonte urna prosa eficaz e ólril. o forte atrac tivo dunha ollado femiiino , pas¡onal , ·con clase·.
que destrúe a rotirK:J dunho PJOfesora de instituto.
quizais a costa da súa propio destrucción.

cose fantástico e a móis seco e implacable
reolidode cotió.
·

XERAIS

~"

~~
O QUE GALICIA TEN QUE LER

.

. ..

Non estou especializado en negun
dos dous campos. Adícome aos títeres porque hai algo que non· me
pode dar o teatro dramático ou a
televisión. Os títeres teñen unhas
posibilidades moito máis ricas porque podo realizar o que eu invento.
No teatro dramático traballo deeote co mesmo elenco de actores: cada un teu seu nome, e o seu carpo.
Pouco máis podo inventar. A marioneta pode ser tan fermosa como
eu quera. Pero antes ca min xa dixeron outros que o teatro de títeres
é un mundo de maravilla, cheo de
poesía e fantasía. •
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DOS SANTOS NAVEGADORES ÁS PEDRAS DE ABALAR

O ITINERÁRIO BRETÓN DE BOUZA~BREY
. AURÉLIO CARVAI.HO

"Nas minhas andan~as por Bretanha a
cata de cruzes de pedra e nas poucas
leituras que posso fazer, polo cativo
estado dos meus olhos, topo tanta fartura
de lembran ~as em col das peregrinagens
a Composte la que me arrisco a publicar
et>te trabalho, nada mais que para
aguiJhoar os nossos nova s trabalhadores.
Bem sabido é que eu abafo no ambiente
das bibliotecas, e nom vim a Bretanha
para remexer livros e papéis; mais o
tempo está podre, chove a fio, e dá gosto
enfiar palavras ao amor dumha fiestra
branca ... Imagina de, rapazes, o que tal
pode hver aquí e o que tal vos espera se
vindes".
Castelao: Sant1ago na Bretanba, NÓSnúm. 67, 1929.

A obra de Fermín Bouza-Brey
bem poderia servir de ponto de
partida para a elabora9ao de um
interessante roteiro que nos guias se ao longo da península armoricana, que nos conduzisse, também, através da cultura tradicional
da Bretanha. O país Bigoudenn,
cuja costa vigia o farol de Eckmühl cantado por Bouza num poema de Seitura, haveria de figurar
irrecusávelmente no nosso itinerário. Talvez na mesma comarca se
nos apare9a alguma lavandeira
nocturna ou qualquer outra fada
perante o menir de Kerskavenn
com os seus oito metros de altura,
ao pé de penmarc'h, ou, mais facilmente, a beira dos dólmenes de
Ploeur, onde se oculta sem dúvida
alguma mina de ouro. Depois de
tudo, tanto menir (pedra comprida), como dólmen (mesa de pedra)
ou mina, nos remetem ao mesmo
vocábulo bretao: maen, pedra. E,
além disso, o dólmen é denominado também, na Bretanha, ti-korriganed (casa dos duendes ou das
fadas), como os lugares encantados da Galiza sao chamados eira
dos mouros, forno dos mauros ou
artesa dos rrwuros.
Abandonando a costa meridional
da Armórica pela setentrional, o
hipotético guia que nos sugere
Bouza-Brey leva-nos até a ilha de
Batz, livrada do dragao que a aterrava por um santo gales, sao Paulo de Leao ou Paol Aorelian: No
seu trabalho a propósito de La liturgia popular del juego de los
"petos" y otras piezas cerámicas
en Galicia 0 ), menciona o erudito
galejgo a "liturgia" do lan9amento
de "petos" (mealbeiros de barro)
"por cima da imagem na procissao
que na tarde de tida segunda-feira
de Páscoa sai e se organiza na
igreja de Sao Bento do Campo da
cidade compostelana", bem como
o costume de "correr as olas", na
cidade de Lugo, apontado na Geografia General del Reino de Galicia, de Amor Meilán, "que a ere
análoga "em todos os seus detalhes e pormenores" coma existente
na Bretanha francesa, que recolhe
M. Caillo (Notes sur la Croisie)".
"Menciona ssim mesmo Amor
Meilán, com esta ocasiao, Saralegui Medina, sem dizer lugar de cita9ao, quem toma de um autor
frances a referencia de Estrabao a
respeito da ilba de Batz que "estava ocupada por sacerdotisas druídicas, as quais urna vez ao ano levantavam o tecto do seu templo
que devia ficar colocado novamente no mesmo dia, e se alguma
delas tinha a desgra9a de deixar
cair os materiais que manejava, todas as suas companheiras se precipitavam sobre ela, dilaceravam o
seu corpo e passeavam os seus
membros palpitantes ao derredor
do tempo lan9ando horríveis gritos
de furor".

da filha do rei Gradlon, a
princesa Dahud. No seu extremo, apontando ao oceano,
Beg ar Raz (la Pointe du
Raz). "Sobre a vertente norte, as vagas -refere Yann
Brekilien- cavararn urna
espécie de panela gigantesca
onde bailam urna sinistra
dan9a enquanto batem as paredes ·com surdos estrondos
de canhona9os. Cbamam-lhe
o Jnferno de Plogoff. É lá,
dizem, que a princesa
Dahud fazia arrojar, cada manha, o cadáver
do amante escolbido
na véspera. Mais
longe , uns túneis
atravessam o rocbedo de parte a parte.
Ao pé do lado norte, estendese a baía dos Finados
(Ouf an Anaon)
onde as correntes
marinhas trazem
amiúde os corpos
dos afogados e onde a tradi9ao afirma que se embarcan as almas dos
defuntos que partem para o além ,
para as ilhas afortunadas da eterna
juventude... "

O mencionado Paulo Aureliano tinha nascido no País de
Gales cerca de 492 e, apesar
de seu próprio pai, jovem decide consagrar-se a vida religiosa, recebendo a sua instru9ao num mosteiro que dirigía o reputado santo Iltud.
Mais tarde se dirigiu a ilha de
Eusa (ou Ouessant, em
frances), na costa armoricana,
a procura da solidao. Contase que, no entanto, um aojo o
aliciou para que prosseguisse
a sua navega9ao, chegando assim a Enez- Vaz
(íle de Batz) que, no
parecer de Yann Brekilien, significa Ilha
dos Baixios (Nous
partons pour la Bretagne, Presses Universitaires de France, 1980). Ali, com
a ajuda do valente
Nuz, vence o
dragao que aterra- ,
va os habitantes da
ilha e, sem demora,
funda um mosteiro.
Erige depois outros
no continente e, um
pouco de má vontade, é elevado a dignidade episcopal,
estabelecendo a sede da diócese num
antigo oppidum que
se baptizou como
Kastell-Paol (SaintP o l~de-León).
Achando-se doente, decidiu retirar-se ao mosteiro de
Enez-Vaz, onde morre em ·12
de Mar90 de 572. A catedral
de Kastell-Paol custodia, assegura-se, parte das suas reliquias.
Na ilha de Batz existe um cemitério pré-histórico ~ volta
J
de um dólmen cristianizado
por um calvário do século '
XIII, bem como vestígios da
capela romanica de Peniti
("eremitério" em bretao ), boje sob
a invocarrao de santa Ana. Mas,
para o que nos interessa, as tradi9oes que rodeiam Enez-Vaz remetem-nos também aos mitos dos
santos navegadores na procura do
paraíso (sao Brendan, santo Amaro ... ), dos santos vencedores dopaganismo em forma de dragao ou
serpente (sao Jorge, sao Patrício ... ). "Sao Patrício --escreveu Dorninic Beban a propósito da can9ao
Irish Astronomy- expulsou os
répteis da Irlanda e todos vieram a
ser homens de negócios americanos".
Voltando, porém, ao nosso guia
oeste percurso nao americano mas
armoricano, recordemos que "entre
as mais belas lendas atlanticas figurarn as do ciclo de navega9oes
maravilhosas de bem-aventurados
que arribam as costas do Ocidente
europeu ern barcas de pedra, já
rnortos como o nosso Padroeiro
Sant'Iago, já vivos como os santos
bretües santo Armel, sao Guirec ou
sao Viaud, para encher de formosas ressonancias folclóricas a literatura popular dos lares rnarinheiros; mas por singular ventura possui a Galiza a flor rnais deljcada
destas tradi9oes, posto que a que
chega peregrina sóbre as solenes
ondas é nada menos que a própria
Mae do Senhor como buscando o
contraste com a arisca Natureza
onde o milagre se situa: a brava
costa de Finisterra". (2)

Para oeste de Beg ar
Raz encontra-se a ilha
de Sun (Sein) que,
"nos tempos antigos, se
chamava Sena. Era urna terra sagrada que acolhia um
colégio de nove druidessas,
as Senas, as quais tinham
feito voto de virgindade e
proferiam oráculos'', continua o mesmo autor. Por sua
vez, no canto denominado
As Séries, incluido no Bar·zaz Breiz de Hersart de la
Villemarqué, ao demandar o
discípulo a "série do nove",
responde o druida:

As nove sacerdotisas
de Enez-Sun
Outra ilha de Batz existiu antigamente na Bretanha, nao longe da
foz do rio Líger, mas acha-se boje
uniP,a ao cotinente, fazendo parte
de urna regiao de pantanos. Tornando a costa ocidental, ern frente da
península denominada em, bretao
Ar C'hap e em frances le Cap-Sizun descobre-se a ilha de Sun
(Sein). Ao norte da península encontra-se a baía de Douarnenez,
onde a tradi9ao situa a mítica cidade de Iz, coberta pelas águas purificadoras ern castigo da irnpiedade

A obra de
Bouza-Brey bem
.poderia servir de
ponto de partida
para a
~ elaboras;ao de
urn roteiro ao
longo da
península
armoricana

Na dan9a, nove korrigan,
Flores nos cabelos, vestidos de la,
A roda da fonte, sob a lua cheia.
Para Hersart de la Villemarqué, "as
nove Korrigan que dan9am sob a
claridade da lua cheia ao redor da
fonte sao as nove Karrigan, ou virgens consagradas, dos Armoricanos , que Pornpónio Mela intitula
sacerdotisas da ilha de Sein. Mas,
porque dan9am sob a claridade e
talvez em honra da 1ua? Provavelmente porque a lua era a sua divindade. Artemidoro, citado por Estrabao, assevera que, numa ilha vizinha da Arrnórica, se lhe rendía
culto sob o nome de Koré ou Kori.
Nao diz o nome da ilha: mas como, em pleno século XVII, "era
costume aceito na ilha de Sein pórse de joelhos ante a lua nova e recitar na sua honra a ora9ao dominical" , é completamente razoável
pensar que Artemidoro quer falar
da ilha em questao. Ao culto da lua
ligava-se talvez o das fontes; assim
se explicaria a ronda das Korrigan.
Na mesma ilha onde se ajoelhavam ante a lua nova, "havia costume de fazer, o primeiro dia·do ano,
um sacrificio as fontes, oferecendo
cada um urna fatia de pao coberto
de manteiga as da sua aldeia".
Mas "a ilha vizinha da Armórica"
mencionada por Estrabao poderia
ser também a ilha de Batz referida
no comevo, a mesma em que o geógrafo ~rego, segundo os autores

que cita Bouza-Brey, situa as sacerdotisas drúídicas que "urna vez
ao ano levantavam o tecto do seu
templo" para o colocar novamente
no mesmo dia.

As pedras de abalar
Seguindo o nosso ·guia quando nos
fala dos santos navegadores e da
"flor mais delicada destas tradi9oes", que situa na "brava costa
de Finisterra", atentamos no santuário da Virgem da Barca e as suas
pedras de abalar. "É curiosa a opiniao que, em rela9ao a nossa pedra
da Barca, expoe o escritor frances
monsieur Baudoin Maison Blanche,
referente a servir as pedras vacilantes para reconbecer a fidelidade das
mulheres, citando no seu apoio a
pedra de Yaudet, chamada Rocha
das Virgens, nome geral em Fran9a
para esta classe de rochas , que na
Bretanha recebe o de ' daou-gamm ',
que significa doi monstro "'.
Convém preeisar que a tradu~ao de
' daou-gamm ' seria mai ex actamente 'dois-coxos' , vers ao que
ilustraría melhor a sua referencia as
denominadas na Galiza ' pedras de
abalar '. Também Yann Brekilien,
ao se referir a floresta do Uhelgoad
(Le Huelgoat em frances), expHca
que ali "se pode ir fazer oscilar
-ligeiramente!- sobre a sua base,
contanto que se exer9a o impulso
no ponto requerido, a Roche Tremblante, enorme ovo de granito de 7
m. de longo e 3 m. de alto". Seguindo a opiniao de Saralegui Medina
(Estudios sobre la época céltica en
Galicia), quem cita igualmente a ermida da Virgem de Chamorro ,
"construída sobre um monte, em cima de umha pedra semelhan te",
Fermín Bouza-Brey comenta " a
ideia da aplica9ao do sistema adoptado pela Igreja para eliminar dos
lugares de antiga supersti9ao a velhas cren9as, su bsti tuindo-a pela
nova fé". Hersart de la Villemarqué
exprime assim identico pensamento: "Já se sabe que, em tudo aquilo
que nao estava em oposi9ao directa
com o dogma catóHco, e e for9aram antes por tran formar que por
destruir, fiéi a in trui9oes do papa
sao Gregório o Grande, q ue lhes
tinh a dito: ' Suprimir tudo a vez,
nestes espíritos incultos, é urna empresa impossível, pois quem quer
alcan9ar o cume deve elevar-se gradualmente e nao por alto ... Guardai-vos portanto de de truir o templos; destruí som ente os ídolos e
substituí-os por relíquias'".
"Neste aspecto ·- concluí BouzaBrey- , a Galiza, igual qu e a Armórica, substituíu os credos sem
alterar os cultos, e assim numa e
noutra parte pode suspeitar-se que
estes lugares onde a tradi9ao veste
as suas galas mais originais trazern
urna origem remota, pré-crista,
com que se enla9am , no caso concreto qu~ nos move a pena, mitos
marinhos ungidos da grandiosa poesía que o Oceano sabe imprimir a
quanto consigo se relaciona".+
(1) In Actas do Congresso Internacional
de Etnografia promovido pela Cámara
Municipal de Santo Tirso, de 1O a 18 de
Julho de 1963, vol. 11, Junta de lnvestiga9óes do Ultramar, Lisboa, 1965. Reproduzido em Etnografía y Folklore de·
Galicia (1 ), Edicións Xerais de Galicia,
1982. Outras referencias a Bouza-Brey e
a Bretanha nos números 471 (pág . 18) e
490 (pág. 18) de A Nosa Terra.
(2) F. Bouza-Brey : El Santuario de la
Barca y su Tradición Marinera, publicado
em Revista General de Ja Marina, vol.
CXXll, 1942, e reproduzido no volume
Etnografía y Folklore de Galicia (1 ).
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O bosque é riqueza.
¡Exténdeo!

No bosque tivo Galicia históricamente unha fonte de recursos económicos. E para o
presente e o futuro deste país o bosque ten un valor económico moi importante.
O bosque é fonte de recursos para quen planta, fai productivas terras hoxe abandonadas,
xenera empleos directos e é materia prima para industrias transformadoras desde os
serradeiros á industria do moble e do papel.
O bosque é así unha vía para a mellora da Galicia rural e para a industrialización do país.

Mira o bosque como
fonte de riqueza.

UNTª CONSELLERIA DE
DE CWJCIA

------=-

AGRICULTURA
GANDERIA EMONTES
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O trinque

Exposicións

~levisión

ra de Ourense

Voila la femme

Debuxos animados do parrulo Alfred ]. Cuac. El e a parrula de
cor, Wini, viven distintos episódios relacionados co racismo, amanipulación dos lprocesos eleitorais, o sida e os problemas do terceiro mundo. Os sábados á meiodia en TVE-1.

Obras de mulleres : Maika
G. Novoa, Yolanda Herranz, Menchu Lamas, Raquel Blanco, Berta Cácamo,
etc. no Ateneo Santa Cecília
de Marin, até o día 19.

Teatro

Leopoldo Varela

As Comédias Bárbaras. Magnífica montaxe da triloxia da gran de-

cadéncia da nobleza rural galega contada por Valle Inclán. Teatro
rosalia de Castro da Coruña.

Rblicacións
Altaír. Revista de viaxes e antropoloxia. Útil para despertar a
curiosidade e o coñecimento dos países que se visitan, máis alá
dos tópicos.+

Novas sensuais

Nen os pintores
de Arousa
Mostra na Sala de Arte Infantil de Vilagarcia de Arousa

Alberto Urearay
Debuxos na Galería Sargadelos do Ferrol

Oleós e acuarelas até o dia
30 na Sala de Arte do Banco Bilbao-Vizcaya (Colón,
17 A, andar 4) de Vigo.

Jesús Balmaseda
Esculturas na Galería Bacelos de Vigo

Arquitectura
para o rural

Pablo Alejos

No Colexio de Aquitectos
de Galicia, en Compostela,
mostra dos modelos arquitectónicos gañadores do
"Concurso de Vivendas
Unifamiliares no médio rural de Galícia". Casa da
Conga, Compostela.

Oleos no Centro Cultural
"O Torreiro" de Priegue.
Val Miñor.

Goretti
Tapices no Café Isaac de
Ourense

Alex Vázquez

Elena Nieto

Mostra até o dia 23 na Nova
Sala de Exposicións de Caixavigo, Policarpo Sanz, 26,
primeiro, Vigo.

Mostra no Liceo de Ourense

Encarnación
Penelas
Pinturas na Galeria Citánia
de Compostela.

Fotografía
submariña
Mostra de carácter científico-divulgativo realizada pola Escala-Taller de Mergu-

Lenzo de Alex Vázquez.

llo Científico. Estará aberta
até o día 22 No Centro Sociocultural Daniel Castelao
de Moaña, onde se proxectarán á vez vídeos divulgativos sobre o mar.

Boente
Pinturas na Galeria Obelisco da Coruña

Xosé Freixanes
Pinturas na

<Jaleria ~ bel

Lepina de Vigo

Bombeiros: /erro)
auga efogo
Mostra de 300 fotografías
no Teatro Principal de Pontevedra

Os espazos
fílmicos
Mostra cinematográfica até
o dia 14 na Casa da Cultu -

Ortega Muñoz
Antolóxica no Centro Cultural Caixavigo

Carteis
e bicos de Cine
Cartelismo cinematográfico
galego do ano 73 ao 90 e 25
estampas de M. Moldes sobre bicos e ci nema son as
exposicións do C.G.A.I. na
sua Sala da rua Durán Loriga, na Coruña.•

Anúncios de balde
Quero coñecer xente que
me informe sobre Irlanda,
preferentemente sobre a zona de Galway. Xesús Vázquez Prado. Rua das Fraguas, 21 , lº. 15703 Compostela.

· CHELO

• MC/ A CORUÑA

Acostumados estamos a que a informática non sexa perfeita, e, sobre todo agora, cos vírus. Mais,
cun mínimo de rigor, a santa consellaria de Cultura e Xuventude
poderia contar cun listado de escritores galegos onde aparecese a referéncia de Francisco Taxes, autor
dramático dos que non hai a moreas neste país ("O velorio", unha
das suas obras máis representadas,
"Lenta raigame", Editorial O Castro, e "Cadrno de bitácora", aí fican). Lembrar, asemade, que o
benquerido Paco fora o único autor
teatral galego convidado á Mostra
de teatro que no seu día se celebrara en Compostela. E Francisco Taxes, insito, forma parte, xa, da história da Galiza, inda que ' alguns
despistados pretendan o contrário.
Pedro Vasco coñece como poucos o mundo da plástica da Coruña. E a Xerardo Porto, artista local, que fora discipulo de Matisse,
grácias a unha beca do ministério
da época. E "como tiene un morro
que se lo pisa", presentárase, daquela, ao divino, e estivo facendo
"bocetos para el. Nestas, traballa

no cristal, cun peculiar estilo recollido tras a sua andaina viaxeira. É tan inq uedo que non pode
parar. Sempre está observando,
movéndose e traballando", apontounos don Pedro, quen tampouco
pára. algo está argallando con miras á confusa Expo. E a actividade
do Quiosque débese precisamente
á xestión persoal deste incansábel,
entre outras, conservador.
Tiven o pracer de coñecer a Isabel
Guivarch, persoa que traballa na
confección dunha tese sobre
Lugrís, que "gostaríame que chegase a publicarse na Galiza, posto
que desexo que o artista galego sexa coñecido na Franza". Á marxe,
Guivarch dedícase á arte "dando
clases particulares, en Compostela.
En París estudo filoloxia española".
"De pena", di Xabier Correa Corredoira, "Onde está a cultura?"
"Que pasa neste país? Que pasa
coa xente?". Don Isaac Díaz Pardo na presentación dunha mostra
de Manolo Moldes. "E catro amigos máis. Chegou a hora da inauguración e a xente non viña. Agardamos. E houbo que suspendela
porque só estabamos nós".+

Televisión
Acercamento
Opera

Centro Cultural Caixavigo, organizado por "Xuventudes Musicais

Ciclo audiovisual o dia 17 no Centro Cultural Caixavigo

Alexis Weissenberg

Brenno Arnbrosini
Concerto de piano o dia 16 ás
20,30h na Sala de Concertos do

Concerto de piano no Auditório De
Galicia, en Compostela, ás 21h do
día 13. Interpretará obras de Schubert e Brahams. +

En Vigo, véndese piso na
Avda. de Castrelos, frente
ao parque, exterior, calefacción. Oito millóns. Telf. 29
87 09
Vendo LPs e cassettes de
Heavy, Thrash e outros estilos variados, usados pero
en bo estado. Chamar ao
Tlf. (981) 32 53 46. Preguntar por Osear, os sábados e
domingos ao mediodia.
Búscase persoa para compartir piso en Vigo, zona
Torrecedeira. Chamar a partir das 2 ao tlf 43 74 33,
preguntar por Carme.
O Comité Cidadán Galego
Anti-SIDA informa que
permanecerá aberto os martes, xoves e venres de 16 a
21h. Ademáis está o Apdo.
de correos 1i7 de Compostela.
Cabuxa Distribuidora".
Nacionalismo e Anarquismo (Materiais para o diálogo). Lixo urbano (Fanzine): Número O. E máis libros, discos, maquetas e
fanzines. Pedir catálogo ao
Apdo 259. 15080 Compostela. Mandar os selos.
A Rota dos Baleeiros, cartafol de poemas, con textos
de Francisco Alonso ("Cada
tres meses e un día"), Paco
Souto ("Morte de ser cidade") e Miro Villar ("A nu~
dez do carambeto"). Prólogo e deseño da portada de
Alfredo López "Tokio".
Distribúe "Edicións do Dragón". Rúa Escultor Asorei,
8 baixo. 15704- Compostela. Tlf (981) 76 23 31. Envíos por reembolso. Prezo:
700pts máis gastos.
Talia Teatro de Cee (A Coruña) oferta os espectáculos

r----------------,
ANOSA '!'ERRA
conto con seccións
sustentados no
participación dos leitores
GRATIS
Pisos poro compartir,
avisos, alugueres,
cómbios, compras,
vendos, contactos ...
de publicación gratuito no
sección
Anúncios de balde

Tfno . (986) 43 38 86

Gaivotas subterráneas de
Alfonso Vallejo e O rei
aborrecido de Xesús Pisón.
Condicións cénicas: Alto:
3m. Boca: 5m. Fondo: 4m .
(mínimos). Contratación tlfs
(981) 74 72 29 e 74 68 26 .
Apdo Correos 62. 15270
Cee (A Coruña).
A todos os estudiantes da
nosa Nación: somos un Ateneo Cultural de Intervención. Chamamo-nos Liga
Libidinal-Iconoclasta de
Acción Estudiantil. Estamos a preparar unha revista

feíta por estudiantes de toda
Galiza. Precisamos colaboracións'. artigos de opinión,
experiéncias culturais ou
político-organizativas, fotografias ... Enviade o material
a Apdo de correos 5410 de
Vigo. Graciñas.
Licenciada en História Contemporánea busca traballo
relacionado co ensino, editoriais, librerías, prensa ...
Tlf (986) 30 13 67. Preguntar por Victória.

xego de Arriba, 15 A Pri J;Jleiro. Santiago de Compostela.
Vende-se micro-ordenador
Inves-Spectrum, cassette
corder TCM-848 Sony, completo lote de programas (utilidades e xogos) no que engado video-aventuras en galego; revistas e libros de informática. Todo en bon estado. Prew a convir. Chamar a
Miguel: Tlf (981) 24 54 40.

Estou a realizar unha tesina e
necesito material (panfletos,
" pásalos", revistas, documentos ...) e calquer tipo de
información sobre o Movimento Estudiantil Universitário en Galiza na década
dos 70. Por-se en contacto
con Carlos Morais. Rú a Pe-

Estrela Galiza distribuidora.
Distribución altenatlva de
material tamén alternativo:
pubicacións de resisténcia,
prensa contrainfonnativa.
fanzine , cami etas, di co e
cintas de música non comercial, etc. Podedes pedir o catálogo a: K.E.G. Apdo 660.
Ouren e (agradece e que
mandedes setos para a re posta). Se queredes saber calquer outra cousa de nós, algunha colaboración. algunha
infonnacion non dubidede
en escribir a K.E.G., Casa da
Xuventude. R/ Cel o E. Ferrei ro, 27. 32004-0urense. •

Comprende apartados
como o de saúde alternativa, cun obradoiro de
masaxe e charlas sobre o
consumismo e a dietética. No apartado de manualidades haberá un
obradoiro de coiro, outro
de xoguetes de madeira,
e charlas sobre os xoguetes bélicos e' non sexistas
e os recursos educativos.

No apartado de · medioambiente haberá obradoiros de reciclaxe de
papel, enerxias alternativas, e charlas sobre aulas
de natureza e mellora do
médio ambiente. Haberá
tamén un apartado de astronomia e astroloxia,
con obradoiros e charlas
sobre ambolosdous temas.+

Se pensas que xa abonda de
extermínio de povos indíxenas e queres axudar a evitalo, ponte en contacto con
Amigos dos Indios; escrebe
a Xosé Luis Cortiw, 32.435
Rubillón, Avión (Ourense).

Actos
Ciclo Galiza
ante a crise
económica
Por mor da folga xeral
do 2 de Abril e baixo este lema, a Agrupación
cultural "O facho" da
Coruña, vai desenvolver
durante o mes de Marzo
unha série de tertúlias
nas que cada xoves ás
20h, distintos conferenciantes e desde diversas
ópticas tratarán esta problemática.

III Xornadas
Educativas
O Ateneo Santa Cecília
de Marín ten programadas estas xomadas do dia
16 ao 20 deste mes nos
locais desta asociación.

axenda
A

Cme
Ciclo de Cine Alemán
Dentro deste ciclo organizado polo
Ateneo Santa Cecília de Marín, o
. dia 16 proxectarase o filme O movimento falso, realizada por Wim
Wenders en 1975. Será no local do
Ateneo ás 21 h.

A Costa da Morte
É o capíduo piloto dunha série de
Natureza que tenta incorporar ao
mundo da imaxe aos outros habitantes das zonas húmidas do noso
país: as aves. Está dirixido por Ramón Santiago e forma parte da
mostra de traballos de producción
galega que ven programando o
Centro Galego de Artes da Imaxe.

Días 12 e 13 na Sala de proxeccións do CGAI, rua Durán Loriga
10, A Coruña, ás 20,15h.

Homenaxe
a Billy Wilder
Ciclo adicado a este realizador no
Centro Cultural Caixavigo. O dia
16 proxectarase Perdición (1944);
o dia 18 será O crepúsculo dos
deuses (1950). O ciclo seguirá en
até o dia 26. As sesións serán ás
20,30h e o prezo é de 150 pts.

Campaña de Cine
Escolar Caixavigo
A partires do día 16 e até o dia 16

proxectaranse unha séríe de filmes
no Centro Cultural Caixavigo dentro dun proxecto didáctico que pretende que .os cativos traballen despois na áula sobre o filme visto.
Asi dáselles uns folletos que incluen a ficha técnica e artística do
filme, así como unha sinopse do
argumento e un pequeno informe
de corno se fixo. Ademáis prantexaranselles unha série de cuestión
sobre as que deberán traballar. Proxectaranse filmes como A miña
vida como un can, de Lasse
Hallstron; As aventuras de Chatran, de Masanori Rata , ou Máis
aló da realidade, dirixida por
Nick Castle. •

Televisión
Ingmar Bergman
No espazo "Butaca especial" da
TVG o sábado 14 á 1 da madrugada emitirase Cara a cara, filme de
1976 protagonizado por Liv Ulrnan e Erland Josephson. Neste filme o autor quixo amosar "a vida, o
amor e a rnorte, que é o rnáis importante que nos pode preocupar".

Entrada Libre
As tardes da TVG anímanse con
este espazo adicado ao cine nas
suas múltiples manifestacións. O
dia 13 emitirase o filme O home
con raios X nos olios, un dos
grandes clásicos do cine fantástico,
rodado por Roger Corrnan no ano
1963, rnestre da série B e pioneiro
dos directores punteiros do actual
cine norteamericano.
Odia 16 poderernos ver Ataque,

Ridley Scott

dirixida en 1956 por Robert Aldrich, e que a pesar da precariedade
de médios con que se fixo, está
catalogada como unha das mellares
obras do seu xénero. A negativa do
Páxinas coordenadas por
MARGA R. HOLGUIN

exército norteamericano a cederlle
parte da sua infraestructura, en desacorélo co tono crítico do argumento, foi a causante da pouca espectacularidade do filme, que se compensa cun alto nivel artístico. O realismo acadado por Aldrich incluso
despistou a algúns sectores da crítica, desconocedores do boicot á producción. Acadou o Prérnio da Crítica no Festival de Venecia do 56.
Para rematar, o dia 18 neste mesmo espazo emitirase Os duelistas,
dirixido por Ridley Seo en 1977.
Con este filme o autor deixaba o seu
traballo no eido da publicidade para
adicarse ao cine, e vai dirixir filmes
que xa teñen pasado á história desta
arte como "Alíen" ou "Blade Runner", e ultimamente a poiémica e taquilleira 'Thelma & Louise". O filme foi merecedor dun prémio especial no Festival de Cannes. +

Convocatórias
Património etnográfico
O dia 23 de Marzo rematará o prazo
para a presentación de solicitudes de
axudas na Conselleria de Cultura e Xuventude para traballos de investigación,
inventariado e intervención no património etnográfico e para proxectos de excavación e consolidación de xacementos arqueolóxicos. Ambalas duas convocatórias de axudas apareceron publicadas no Diário Oficial de Galícia do
dia 21 de Febreiro. A referida a património etnográfico ten coma obxectivo
a protección, acrecentamentao e difuión do mesmo, afondando en aspectos
vários do noso pasado e das suas pervivéncia actuai . Poderán concorrer a
e ta convocatória o centros de inve tigación oficiai redicado en Galiza,
no ámbito da ua adicación científica.
Tamén poderán presentar solicitudes as
persoas que posuan tíduo superior con
estúdios relacionados con etnografia ou
a arquitectura popular, ou outros investigadore con experiéncia demostrada
na actividade para a que solicitan axuda . Os proxectos presentados deben
contar co aval dalgunha das institucións ou organismos vencellados ós estúdios de carácter etnográ:fixc e as solicitudes presentaranse no rexistro xeral
da Conselleria de Cultura e Xuventude
ou nas suas delegacións provinciais. A
outra orde convoca axudas para proxectos de excavación e consolidación
en xacementos arqueolóxicos, ás que
poden acceder os centros de investigación radicados en Galiza, no ámbito da
sua adicación científica. Tamén poderán presentar proxectos as persoas que
posuan tíduo superior con estudios de
prehistória e arqueoloxia ou outros in-

ANOSA TERRA
Nº 513-12 DE MARZO DE 1992

vestigadores/as con experiéncia demostrada nestes eidos e que canten co aval
dalgunha das institucións ou organismos recoñecidos a este efecto. As solicitudes de axuda persentaránse nos
mesmos organismos que no caso anterior. Cada unha das subvencións que se
concedan non poderán exceder dos cinco millóns de pts. Nos dous eidos haberá unha série de proxectosque terán
prioridade, para roáis información pódese chamar ao tlf. (981) 56 41 OO.

XIV Concurso
de Deseño Gráfico
O Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, co ánimo de elixir o cartel que anunciará a "XIV Semana Internacional de
cine de autor" de Lugo, convoca este
concurso, no que cada autor ou autora
poderá presentar un máximo de dous
deseños. As dimensións dos carteis serán de 35 por 50 cms, en sentido vertical e montado sobre cartón do mesmo
tamaño. O prazo de admisión de orixinafa rematará o 20 de Abril. Os orixinais remeseranse ao Apdo. 155 de lugo.
Cos carteis presentados montarase una
exposición no mes de Setembro. O cartel premiado quedará en poder da organización. O prémio será de 100.000 pts.
No cartel haberá de figurar o seguinte
texto: "XIV Semana Internacional de
Cine de Autor, Setembro 1992. Lugo".
Os deseños poderán confeccionarse co
tema e as cores que desexe o autor.

Prémio de Narrativa
Cidade de Lugo-1992
O prémio está dotado coa cantidade de
2.500.000 pts. Poderá concorrer cal-

quera autor ou autora que presente un
ou vários libros de narración ou cantos
inéditos, escritos en galega. As obras
mecanografiadas, a dobres espácio en
follas de tamaño fólio ou similar, por
unha soa cara, mandaranse por correo,
sen remite e baixo lema ou pseudónimo, ao Concello de Lugo, Patronato de
Cultura. Rua Quiroga Ballesteros, s/n.
27001 Lugo, indicando no sobre o nome do certame. En sobre adxunto, pechado e baíxo o mesmo lema ou pseudónimo, indicarase o nome, enderezo e
tlf. do autor. De cada obra mandaranse
cinco cópias. O prazo de admisión finalizará o dia 11 de Abril. O fallo darase
a coñecer o dia 20 de Xuño. Cada autor
estará abrigado a suscribir cantos documentos sexan necesários para que a
edición da sua obra sexa inscrita no Rexistro da Propiedade Intelextual, e se
fose necesário da Propiedade Industrial. Para máis información remitirse á
dirección anterior.

Intercámbio Xuvenil
con Catalunya
A Dirección Xeral de Xuventude ten
prazas disponfbeis para xoves galegas,
de 15 a 18 anos, para participar nun intercámbio con Catalunya que se celebrará entre o 11 e o 17 de Abril. A cuota será de 15.000 pts., que inclue aloxamento, pensión completa, viaxes, desprazamentos, actividades recreativas e
visitas turfstico-culturais por rotas de
Barcelona, Monserrat, Sitges, Girona,
Costa Brava, etc. Os interesados poden
dirixirse á Dirección Xeral de Xuventude, en Compostela, ou ben ás áreas de
Xuventude das delegacións provinciais
de Cultura e Xuventude. •
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crítica -

Dario bu-Fo
XURXO ESTÉVEZ

Non está de moda mentar a miséria e a inxustiza entre as
musas da arte e da cultura. Domina o discurso posmoderno
e un feixe de deslustrados tópicos , como o do fin da história, o retorno á tradición, o do mellor dos mundos posíbeis,
traballan reiteradamente para ideoloxizarnos na abúlica conformidade. Fóra <liso non pode haber nada, e se houbera seria mediocre, insisten.
P oís non. Ainda hai revolucións na ponta dun bolígrafo Bic,
ou nuns dedos que acariñan unha guitarra. Dario Fo, unha
personalidade sobranceira do teatro europeu contemporáneo,
ilustra ese fracaso da versión oficial.
Non falo do Fo de antes, o dos 70, que enchia plateias con
espectáculos que satirizaban o terrorismo de estado -Morte ac-cidental dun anarquista- ou as difíceis condicións vitais das
xentes traballadores -Aquí non paga ninguén.

O

de agora, o de O Papa e a brnxa, continua sendo o mesmo Fo corrosivo e tolo, que emprega a arma tenra da risa para
construir as suas derholicións grotescas e a paradoxa, esa selvaxe forma de sutil lirismo.
Hai algo que define mellor o carácter, a idiosincrásia dun povo, que o seu particular xeito de viver o humor?
Póndeme <liante unha brasileira, un cubano, un londinense e
unha sulcoreana: distinguireinos axiña pola risada floxa.
Moliere <licia que "para rirse fai falta intelixéncia, agudeza.
Na gargallada ábreseche a boca mais tamén o cerebro, e no
cerebro se che cravan as pontas da razón" .

O

Papa e a brnxa eleva, finalmente, á sua Santidade ao centro dos altares das Foísticas persoaxes, logo dun longo periplo
de actor secundário mais, iso si, sempre omnipresente, mesmo
se non viña a conto, pegándose un croque no cristal antibalas
do papamóvil, nun intento falido de bicar algun neno entre a
masa de devotos, divina obsesión.
Formado no cabaré satírico ou cos cómicos ambulantes do
circo, en fin, entre a boa xente, Fo escrebe, dirixe , actua e
milita.
Milita cando apoio aos presos ou vaise con Franca Rame de xira por Itália adiante da man das feministas, a representar Tutta
casa, letto e chiesa para arrecadar pelas para o movimento, abrir
consultórios ou apoiar, no seu dia, a ocupación de fábricas.

E,

a pesar da posmodernidade que nos carcome o corazón,
por onde pasa arrasa e as suas obra soben aos grandes teatros,
ás teles, rachando a barreira da marxinalidade. É que Dario Fo
pode con todos eles.

Para rematar, uns instantes de publicidade: buscas unha
obra para representar no teu bairro ou na asociación cultural
e non sabes cal? Bótalle un ollo a Fo, recoméndocho. Es ti
só, tes algo de experiéncia e queres avantar na tua formación de actor ou actriz? Traballa cun dos seus deliciosos monólogos, como fixo Teatro do Morcego. Pasaralo de medo,
asegúrocho. +

Teatro
Madame de Sade
Sarabela Teatro presenta a obra de
Yukio Mishima os dias 21 e 22 no
Centro cultural Caixavigo

Nacional representaranse as Comédias Bárbaras no Teatro Rosalia
Castro de A Coruña até o día 28.

Ocasos
Valle Inclán
A cargo do Centro Dramático

Representación a cargo do Teatro
do .Atlántico o día 14 no Teatro
Principal de Compostela ás 23h. •
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TRES EN RAIA

O FUTURO DA . FRGTA DE ALTURA ESTÁ
EN CALADOIROS DE MAIS DE 600 METROS

PESCAR EN AUGAS PROFUNDAS
•ALFONSO PAZ ANDRADE

Catcharro

N

o 1973 España armaba a frota
pesqueira máis importante do
mundo despois da U RSS e do
Xapón. Nesa altura a frota de longa distáncia estaba traballando en caladoiro de
Africado Sul e Namíbia, Mozambique no
Indico, ou a Patagónia arxentina. Foi unha
época de moito crecimento e expansión,
no que chegamos a superar o millón
duascentas mil toneladas de descargas
anuais e que foi repetidamente truncada
pola imposición xeralizada das 200 millas.
Cando a Conferéncia do Mar patrocinada
pola ONU avogou poi a tese de acotar o
mar, que até entón . era símbolo de libre
tránsito e traballo, mudaron as estruturas
económicas das empresas pesqueiras. O
mar pasou a formar parte da soberania
dos Estados, moitos deles con pouco
máis dunha dúcia de anos de existéncia.
Os paises ribeireños pasaron a ser os responsábeis da explotación e conservación
dos recursos da que supón a meirande reserva planetária de proteínas animais. Foi
un ano con grandes problemas para paises como a URSS, Xapón e España, fundamentalmente Galiza, porque non debemos esquecer que a frota de longa distáncia galega representa o 90% da frota estatal. Eses barcos, da noite á mañán, foron botados dos caladoiros tradicionais e
nalguns casos expulsados hostilmente
dos caladoiros internacionais.
Houbo que amarrar barcos. Non habia fórmulas preconcebidas de resolver o problema, e houbo que facer esforzos de
imaxinación, negociar e procurar novas
instrumentos. A pesca galega optou por
dous camiños: as licéncias e as sociedades conxuntas.
As licéncias foron un instrumento de urxéncia, fácil e rápido de poñer en marcha.
Era doado chegar a Mozambique, Angola
ou Namíbia e dicer: "se me deixa pescar
unha tonelada de pescada doulle mil dólares". lso explícase e faise sen saber demasiado e resolveu o problema de urxéncia. Pero había que renovalas cada ano e
aumentar o pago.

•M.RIVAS

T

en razón Cacharro. As comarcas , as bisbarras, carecen de
historia oficial. É dicir, nunca existiron
antes como entidades administrativas.
Tamén é certo que, tal como están
planteadas, poden servar para incrementar a burocrácia e engadir un entramado máis nos chamados "niveis da
administración".

Ten, pois, moita razón Cacharro.
O que existiu desde sempre en Galicia
foi a provincia. Galicia foi para os romanos unha provincia, quer dicir terra dominada, ainda que provincia, provincia,
o que se di provincia cacharriana, existe en Galicia desde o século pasado.

O sacrifício dos mariñeiros

Pescar a grandes profundidades

Se os empresários galegas foron capaces
de seguir mantendo esta terra como poténcia pesqueira é, fundamentalmente,
grácias á capacidade e calidade dos nosos mariñeiros dispostos a estar catro ou
cinco meses no mar, descansar un mes e
voltar outravolta ao seu poste de traballo.
En Europa non hai mariñeiro ou tripulación que faga isto.

Penso que en economía nunca pasa o último tren. Perdeuse en gran medida a oportunidade de medrar na nosa frota de longa
distáncia. Certo que despois de vários
anos a CEE recapacitou e comezou a pensar que as sociedades mixtas poderian ser
unha alternativa e mesmo o Conselleiro de
Pesca, que foi un significado defensor das
licéncias e detractor das sociedades mixtas, hoxe é capaz de defendelas.

A CEE é ún mercado deficitário en peixe,
en proteínas de orixe marítimo, pero non
en productos agrários. Europa está a importar case tres millóns de toneladas
anuais de peixe. Daquela a nosa política
debia ser crecer na nosa capacidade estrutural. Por que se condena a nosa capacidade extractiva? Simplemente porque
en Europa só priman os intereses económicos e son contrapostos entre os diferentes paises e nós non tivemos forza da,.
bondo para loitar en Bruxelas e reclamar
a supervivéncia da nosa capacidade extractiva que era a meirande de Europa.

A frota e a indústria local dos paises ribeireños comezou a medrar e a reclamar uns
direitos sobre as suas augas xurisdiccionais, e era difícil aos políticos explicar que
tiñan uns mares cheos de peixe vendido a
frotas estranxeiras e a sua povoación morrendo de fame. As·licéncias convertéronse
nun instrumento fráxil e problemático e comezouse a falar de que eran fórmulas de
neocolonialismo facéndose impopulares.

En Europa, sobretodo nos paises do Norte e do Centro, saben moi ben que se no
Sur surxe unha poténcia pesqueira importante que produce matéria prima ia ser
a chamada a 0rganizar as canles de comercialización que é onde normalmente
están os cartos. Se se destrue ou diminue
esa capacidade outros paises, con grandes cadeas de distribución, van estar en
mellares condicións para m~rcar o peixe
no estranxeiro, comparado con Galiza ou
o resto do estado. Aí radica o problema:
non interesa que Galiza siga mantendo a
frotas de longa distáncia máis importante
de Europa porque iso ponnos nun ponto
de partida de priviléxio para a comercialización. Esa batalla perdeuse.

1

Por ese camiño chegouse ás sociedades
conxuntas, ás joint venture, ·que nen son
máis que a constitución de empresas entre os paises que teñen a frota e os que
teñen o mar, participando conxuntamente
dos resultados e da ventura ou desventura económicas. Estas sociedades non tiña
periodo de caducidade e cando menos
estaban amparadas na lexislación local, o
que non sucedía coa discrecionalidade
das licéncias. O amparo da sociedade
conxunta e(q. .SUR · e España foi precursor . th~las c~rráe
moito antes que
no res~<:i ae$t:J@.~{~n~ G~an ,Bretañ~ no
1966 tma ¡ynh~ f~~tfl 1:1 enor a espanola,
Os barcos foron devagariño amarrando;
e nos \~9osJO ~a{'.féfo ~1andia ampli
200 millas ezex~s6 '"á,frota britá . ' t o
empresas, por primeira vez, no ano 90
te desa f(-ot t'>i .Q~guazada pdrqú~~ "
ezaron a suspender pagos en cadea:
empresárioS:-ne.J)~s·ouperon topar novas '~,..,. n
a nos cuarenta anos anteriores houopcións. Cando podían telo máis fácil ·
spensións de pagos tan contínuas (4
porque éralles factíbel conseguir · acordo~}"" e ~¡ co nun mesmo mes), e a crise tan
con Canadá, EEUU, Austrália ou Suláfi 8 º'' .
ciada sentou os seus reais nos cais
ca. Falloulles o factor humán.
portas galegas.
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Mais quizais non esté todo perdido. Galicia
vai topar, perto das suas costas, uns novos
caladoiros, pródigos, que poderian resolver
parte do noso problema. A tese é a seguinte.
Hai seis ou sete anos pensábase que a
máis de seiscentos metros de profundidade non había espécies de pesca de importáncia, en cantidade e calidade de
interese para o consumo. Ali non habia luz
e non debia haber vida e quizais iso motivou que só se fixera unha extensión de
augas territoriais de 200 millas porque
coincide co que se chama plataforma continental, que é onde se pesca normalmente e a unhas profundidades que non pasan dos 500 metros. Hoxe a pesca entre
600 e 1000 metros xa é un feíto en várias
partes do mundo. Nós mesmos estamos a
pescar algunhas desas espécies con bos
resultados ao Norte de Tasmánia.
Unha desas espécies é o orange roughfy
un peixe que cando chega á sua madurez
ten uns 40 ou 50 centímetros, cun olio feo
e grande que absorbe luz e a proxecta ne. sas profundidades para poder ollar, ver,
semellante na cór ao besugo e cunha carne moi branca. A pel é tóxica, e sempre
hai que filetealo, e aparece nunhas cantidades inusitadas: frente ás costas de Wellington fan arrastres de oito minutos e sacan copadas de oitenta toneladas. Un barco tradicional noso fai arrastres de 4, 5 ou
6. horas para sacar tres ou catro toneladas.
Estou convencido de que ese peixe está
en Galiza e será unha benzón do ceo.•
ALFONSO PAZ ANDRADE,

Conse/leiro Delegado de Pescano-

va, interveu recentemente no Clube Alén Nós para
avanzar as novas expectativas da frota galega de altura.

Pero claro que ten razón Cacharro.
Endexamais houbo comarcas en Galicia. Houbo de sempre provincias e Cacharros, provincias de Cacharros e Cacharros nas provincias. Pensando ben
até parece milagre que Galicia subsista, que sexa un ser carnal con sentimento e vísceras, despois de ser mutilada, amputada e troceada, despois de
ser plastificada e robotizada, despois
de ser convertida nun monicreque de
feira por esta especie de taxidermistas,
esta caste de políticos descastados
que converten en peza de exibición
doméstica o que podia ter sido natureza en movimento.
Demos pois, unha vez máis, a razón a
Cacharro. A comarca non existiu nunca antes como unidade administrativa.
A comarca é algo asi como un pafs so terrado nun antigo reino esnaquizado .
O que si existiu de sempre en Galicia
foi a provincia. E tamén Cacharro. E o
demo que os fixo. •

VoLVER AO REGO

O

s traballadores da limpeza do
concello de Vigo protestaron e
conseguiron un aumento de sueldo.
Constata.b an que o seu salário era
agora coarenta mil pesetas menor que
en 1988, cando o servício ainda non
fora privatizado.
Ainda resoan as palabras no pleno do
daquela alcalde, Manuel Soto, recollidas nesta mesma sección: "Se a empresa privada oferece os seus servfcios máis baratos, iso é mellar para os
cidadáns e eu estou a favor".
Agora descubriuse o mistério de tanta
baratura. +

