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O BNG ·a .c usa
a Pastor Alonso ·de querer
dividir a organizaci~n ·
O BNG "recoñeceu e alentou" o traballo de Pastor Alonso contra o
narcotráfico pero xulga que a sua conduta política recente tivo "como
obxetivo explícito o deterioro da imaxe pública do BNG e a destrución da sua unidade interna". Francisco Rodríguez sinala que o BNG
non utiliza un doble .raseiro social porque ''teriamos actuado ·~ntes
que ninguen se contásemos con probas". "A denúncia xenérica serve
unicamente para criar un clima de opinión equívoco", afirma o BNG.
Pastor Alonso, pola sua parte, opina que o BNG "ampara estafadores", sendo iso "o que máis dana ao nacionalismo" e que "non hai un .
proxecto consolidado, a non ser o PSOE que é o que lle interesa a
Beiras".+
(Páxina 7)

Arrastreiros: A única flota do
Estado sen. descanso semanal
O Governo central apoia aos noventa pesqüeiros con base en ~urela,
Celeiro, Marine A Coruña que seguen a desafiar o regulamentoautonómico e non cumpren as corenta e oito horas de descanso semanal
para a frota. Os armadores do arrastre de litoral chegan á sua sétima
semana de infraccións con multas que superan os mil millóns e repiten que a Xunta non ten competéncias nos caladoiros da plataforma.
No Estado, só o litoral galega carece de descanso semanal.•
(Páxina 5)

Antes vendia ao exterior o 90 por cento,
agora só o 25

Galiza importa
ma1s conserva
da que exporta
~.

Galiza é o carta fabricante de conservas de peixe do mundo, que en
tempos exportara o 90 por cento da sua produción. Agora só exporta
o 25 por cento, e importa unha cifra superior. Desde a entrada na
CEE perdeuse a metade do mercado, en competéncia
con produtos de países
non comunitários
que reciben
comparativamente
mellar
trato.

Raul Fornet: 1 A época
das democrácias en ·
América ·Latina xa rematou'
Raul Fornet-Betancourt naceu en Cuba, estudou nos anos 60 en Salamanca, sendo actualmente profesor de filosofía na Universidade de
Aquisgrán e director da revista de filosofia Concordia. Fornet expuxo
na Semana Galega de Filosofía as suas ideas sobre a función e o
sentido actual das fronteiras, nunha ponéncia que introduciu con versos de Resalía de Castro.•
(Páxina 14 -15)

Os gastos de Latinoamérica
na Expo triplican
·· ·
os de axuda aos indios
Atopámonos en Temuco con Pedro Marimán, déz cóndores en idioma
mapuche, director da revista Uwen (mencer) Centro d~ Estudos e
Documentación do Povo Mapuche. Un povo que leva case 500 anos
de loita pela sobrevivéncia da sua cultura, do seu peculiar xeito de
ver a vida e de relacionarse coa natureza. +
(Páxina 10 • 11)
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Perdeu a metade do mercado desde a entrada na CEE

Galiza pasou de exportar o 90 %
da sua produción de conserva
a tan só o 25
G. LUCA DE TENA - A. EIRÉ

O conserveiro era o único sector industrial que na Galiza aboiaba en divisas fortes. As suas conservas,
tiñan, e ainda teñen a máxima sena nos mercados mundiais. Constituia a única industria tradicional do
país, pero os mercados perdéronse en case un 65 por cento desde a entrada na CEE. Agora, Galiza, o
cuarto productor mund.ial xa importa máis conserva de peixe que exporta.
Na procura de actividades e indústrias de recambio para a
gran reconversión agrícola e industrial imposta pola CE, barállanse propostas como o cultivo
do amouras, arandos e argazos,
a cría de ourizos ou visóns, unha visión local do silicon va/ley,
os campos de golf e o turismo
rural á sombra dos eucaliptos.
No entanto, a conserva de peixe, a única industria tradicional
do pais, experimenta un perda
der mercadosa sen que se lle
aplique plan ou defensa de nengunha clase.
O carto fabricante do mundo de
conservas de peíxe é Galiza, pero o mercado galego, español e
comunitário xa consumen moitas
mais conservas importadas. A

calidade das conservas de orixe
galega está fóra de toda dúbida
e hai cadeas de supermercados
en América e Europa quemanteñen fidelidade só por esta razón
ás marcas das rias. As vendas
caen porque a comercialización
falla, ainda que o minifundio da
propriedade facilite este fracaso.
A realidade é que Corea do Sul,

A

Xapón, Taiwan, Singapur, Marrocos e Tunez venden mellor ca os
fabricantes galegas ainda naque1es mercados que ni11guén se
atrevera a lles discutir por moitos
anos . Dentro da CE aumentan
as competéncias de Holanda,
Alemánia e Dinamarca.
De feito hai quen tala da comer-

calidade das conservas de orixe galega
está fara de toda dúbida e hai cadeas de
supermercados na América e
na Europa que manteñen fidelidade só
por esta razón ás marcas das rias.

cialización das conservas galegas coma a pior do mundo. A
conserva é un sector exportador
por exceléncia que chegou a
vender tora un 90 por cento da
sua producción. Os conserveiros
eran o único sector empresarial
de Galiza que aboiaba en divisas fortes nos anos da autarquía
e tiña acceso case exclusivo na
sociedade galega a calquera
mercado do mundo. Pero no de
hoxe as exportacións non chegan ao 25 por cento.

Perder na CE
Vários factores se xuntan arredor
de 1980 para que a indústria da
conserva acade ao mesmo tempo
a sua mais alta producción de todos os tempos e entre nunha gra-

ve crise. Dunha parte verase afectada de rebote pola publicidade
arrasadora para todas as conservas en aceite que relacionaba a
certas marcas (non galegas) coa
utilización de aceite de colza. Os
fabricantes do Estado (dos que os
galegas son aproximadamente a
metade), perden case un 27 por
cento de cuota do .comércio exterior. "A este problema -indica Natividad López Gromaz, nun competo estudo sobre o sector realizado
para a lntersindical nacional Galega (INTG-CJG) - engadiuselle a incorporación do estado á CE e os
problemas negativos que isto representou para o sector. Asi chegamos a 1988 exportando menos
da metade ca en 1973".
A porción de mercado europeu
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Noventa e catro fábricas

perdidas en vinte anos
Con 71 fábricas, o sector conservei ro representa o 50 por
cento da indústria da alimentación o que significa O 11,25 por
cento de todo o emprego asalariado industrial. En 1971 Galiza tiña 165 fábricas de conservas en funcionamento. En só
vinte anos, perdeu 94 fábricas.
Fontes do sector en Galiza, citados no traballo de Natividad
López falan de 21.196 empregos; o Instituto Nacional de Estadistica cifraba en 15.185 no
Estado. Os dados extraídos das
actas eleitorais rexistados nas
delegación do Instituto de Mediación Arbitraxe e Conciliación
(IMAC) provinciais durante as
eleccións sindicais de 1990 dan
10.000 empregados na Galiza.
Segundo estas mesmas actas o
sector conserveiro galega ten no
de hoxe 68 fábricas con máis de
30 empregados. A primeira delas é Conservas Calvo de Carballo que ten 622, seguida por
Jesús Alonso (Jealsa) de Boiro
que ten 398. Ainda que a maior
parte das fábricas están na provincia da Pontevedra, a importáncia do emprego trasladouse
ás Rias Altas a partir de 1975.

Pero só hai 16 fábricas con máis
de too empregados. Das 71
empresas galegas hai 20 facturan ao ano máis de 1.000 millóns. No sector predominan as
empresas familiares e a xestión
corresponde ás mesmas persoas proprietárias do capital.

D~s 71

empresas
galegas hai 20
que facturan
ao ano máis
de 1 .000 millóns.
No sector
predominan
as empresas
familiares.

Unha das consecuéncias da reconversión é a especialización
progresiva da xestión que se

desvencella cada vez máis da
propriedade.
A escasa preséncia de capital
extranxeiro na conserva contrasta co de outras Industrias da
alimentacin. As vellas fábricas
do litoral ficaron f.ora do grande
momvemento de penetración de
capital exterior. Negunha das
dez primeiras canta con capital
foráneo o que se interpreta como exponente das dificuldades
do sector e da baixa rendabilidad e que ofrece, sobre todo
desde o ingreso na CE. O control familiar é nalgúns casos garantía de continuidade pero considérasde unha das feblezas estructurais que fai que as fábricas
sexan moito mais vulnerábeis á
competéncia exterior.
O Banco de Bilbao- Vizcaya
(BBV) propuxo no Nadal de
1990 á Conservas Garavilla de
Bermeo (que ·ten fábrica no
Grave) unh·a posibel integración coas empresas Luis Calvo
e Bernardo Alfageme para
constituiren o primeiro grupo industrial de conserva do Estado.
O BBVten o 30,3 de Garavilla.
Ainda non se coñece o resultado final da operación.+

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

Conservar
a conserva
Nun perfil de producción dominado pola exportación de matérias
primas, a indústria conserveira é un caso atípico no panorama
galega na medida en que acaba a elaboración e leva ao
mercado un xénero terminado. A conserva nacera para fixar e
acrecentar o valor da pesca e ao paso do seu carácter
industrializante desenvolveuse a pesca de baixura e o
marisqueo e tamén os primeiros-estaleiros. A experiéncia abre
camiño anos despois a outro estilo de conserva de peixe que é
o frío, un sistema orixinal que supera en extensión e
importáncia ao tradicional da salazón.
A grande ponte da relación marítima, un traballo inxente e a
facilidade herdada de Galicia para comprender outras culturas
abriron decantado no mundo enteiro mercadós para unha
elaboración case artesanal de gran calidade. Do éxito da
fórmula dan canta as 165 fábricas coas que chega Galiza á
1971 . A canta dun tratado de ingreso na CE que procuraba
beneficiar outros sectores do tecido industrial do Estado, 94
fábricas de conserva tiveron que pechar portas nunha
reconversión tan dañina para a economía do litoral como
_inxusta. Para o Governo central era polo visto lícito que as
conservas fabricadas en Galiza tivesen que pagar elevados
aranceis para chegar aos seus mercados tradicionais no Mar do
Norde mentres as de Xapón, Taiwan, Corea ou Marrocos
. entraban de balde.
· A atomización do sector, a propriedade familiar dominante e a
eventualidade do emprego fixeron da conversión da conserva
un gran siléncio. No entanto, o Governo autónomo abogaba por
saltar da era pre-industrial ás novas tecnoloxias nun
reviragancho que nos levaba do arado romano á sociedade
informatizada. Entre relevo e relevo daquela carreira de
necedades, borraban do mapa unha fábrica de conservas. lsto
é, unha planta de producción na que se concentraban tradición,
saber facer e valores engadidos nun proceso plenamente
autóctono desde o capital á man de obra pasando pala matéria
prima.
Acordados daquel pesadelo, os governos autónomo e central de
ganchete resolven que non hai mellar indústria ca o turismo de
calidade, que como se sabe procura sempre o achego dos
bosques de eucalipto ..p~ro na véspera da supresión duns
aranceis inxustos era' ben ocuparse desde tesauro que é a
indústria da conserva. De exportadores non podemos pasar a
importadores, como acaba de acontecer, sen tomar medidas. É
preciso fomentar o asociacionaismo, desde a compra de
materias primas até ? comercialización e promover medidas de
apoio económico que deben ir unidas á concentración e á
· renovación tecnolóxica. Pero toda medida en defensa da
conserva seria incompleta se non se acompañase da protección
dos caladoiros, da reactivación-da pesca de baixura, do fomento
da acuicultura e da conservación e limpeza das rías. Elementos
de nós, próximos, tradicionais, metidos na freba do país, que lle
deron un dia non tan lonxano ben de riqueza e benestar. +

ANOSA TERRA
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perdido despois do ingreso é moi
importante. "Debe ser a única industria de transformación, dentro
do sector da alimentación no Estado, que perde case a metade

namente Tomás Massó, presidente da industria familiar coh fábricas en Cangas , Bueu, Avilés e
Barbate (Cádiz), cando en No,.
vembro de 1982 valoraba o es-

pléndido horizonte cfa conserva
galega na CE desde un artigo en
La Voz de Galicia. "Se hai alguriha indústria que desexe afervoadamente o ingreso na CE, esa é

Hai quen fala da
comercialización
das conservas
galegas coma a
pior do mundo.

do seu mercado como consecuéncia do ingreso no Mercado
Común -comenta un pequeno fabricante da ria de Arousa que
non quere dar a coñecer o seu
nome- . E iso que todos os fabricantes viamos o ingreso como a
grande esperanza do 'sector".

o

Conservas
de pescado:
distribución
xeográfica
das plantas
produtivas,
1990.

~

·
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precisamente a conserveira. Desexamos o ingreso canto antes, ·
porque desde o momento en que
estamos en igualdade de condicií on s cos países que ofertan
conservas de peixe ao Mercado
Común, sabemos que conquistalo será cousa de pouco tempo: a
nasa calidade é nidiamente superior á da competéncia. Somos un
sector con tradición exportadora, .
os nasos produtos son coñecidos-'~
e homologábeis no extranxeiro e
o que precisamos é non ter atr~m
c_os para exportar. Somos un dos
sectores que máis ten que se favorecer coa entrada".
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Entre esta declaración de Massó
e a recalificación da fábrica de
Cangas para venderen apartamentos e pagar os despidos dos
traballadores pasan apenas sete
anos. "Pasaron moitas causas
neste anos e non me atrevo agora a resumilo en difcls palabras.
lso levaría tempo e moita reflexión", sinala Tomás Massó. ·
Entre outras causas, os fabrican-

Desta esperanza participaba ple-

(Pasa á páxina seguinte)

Entre outras cousas
os fabricantes
galegos foron
gravados
cuns aranceis
que non tiña,
por exemplo,
Portugal.
A presión
negociadora
de Madrid a prol
dos conserveiros
foi moito máis
feble ca de
Lisboa que
acadou
.a franquicia
imediata.
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O representa'nte da Conselleria

: de Pesca entende que as cuotas
¡ perdidas pódense recuperar.
: "Pero será preciso redimensionar moitas
.,
, pequenas empresas.
1

PEPE CARREIRO

(Ven da páxina anterior)

tes galegas foron gravados cuns
aranceis que non tiña, por exemplo, Portugal. A presión negociadora de Madrid a pral dos conserveiros foi moito máis feble ca
de Lisboa que acadou a franquicia inmediata para os fabricantes
de Setúbal e Matosinhos.
Esta diferéncia de trato chegaba
nun momento en que o mercado
de conservas da CE é excedentário. Pero Marrocos ou Xapón; por
exemplo, tiñan libre acceso ou pequenos aranceis gradados. O re. sultado é que as exportacións de
conserva son inferiores ás importacións, tanto no Estado como en
Galiza. No ano 1978 total estatal
do sector exportaba 56.991 toneladas pero en 1988 esta cifra descendia á 24.912. Segun cifras da
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y
Mariscos (ANFACO) no ano 91 as
importacións sumaron 41.630 to-

neladas mentres que as exportacións chegaban só a 29.644. De

feito as importacións de conservas de peixe aumentan a razón
dun 25 por cento anual desde
1985; as exportacións perden un
oito por cento anual no mesmo
periodo. Esta brutal variación do
mercado vai provocar unha reconversión en toda regra no sector.
Para entender o cativo relevo público que mereceu esta espectacular decadéncia, en comparación
coa su grande importáncia relativa ·
de par das crises doutros sectores, hai que referirse á enorme
atomización da indústria da conserva e ao emprego discontinuo.
De 71 fábricas, só 16 teñen máis
de 100 empregados.
López Veiga, Conselleiro de Pesca.

Especialización
necesária
A cativa dimensión das conserveiras cítase decote no primeiro
lugar dos problemas estructurais
do sector. A maioria delas están
entre 30 e. 100 empregados e
facturan por baixo de 1000 mi-

. llóns. Nesta medida, todas as
que non fabriquen un producto
especializado terán que competir
con economias de escala. No de
hoxe, as duas ofertas da conserva galega son a sardiña e os túnidos nos que parece case imposibel competir coas producións
masivas dos paises orientais.

No entanto, en todo o Estado o
grado de concentración empresarial é notábel. As dez primeiras empresas governan unha
cuota de mercado do 50 a 60
por cento. Cabe delas, opera
unha maioria de menor dimensión cunha participación pouco
significativa sobre total. Nos últimos anos acentuase a tendéncia á consolidación do proceso
de concentración a meio de elimin_ación de plantas que funcionan con marxes pequenas. Cal. culase que unha fábrica pequena desaproveita nun cincuenta
por cento a sua capacidade
productiva ao ater'lder un número alto de especialidades que
concurren a un mercado grandemente atomizado e e saturado cos mesmos preparados. As
empresas grandes tenden desde os anos sesenta a especializar cada planta nunha produción.
As diferéncias son tamén grandes no nível modernización. Na

maioria apenas hai anovación
desde os anos 70 en que se implantara o chamado Sistema
Massó. Un bó número de fpabricas manteñen con todo procesos de princípio de século. A
conselleria de Pesca axuda con
subvencións de até un 30 por
cent o para renovar procesos,
asi como na promoción comercial. "Atravesamos un tempo de
dificuldades -di Samuel Juárez
Casado, subdirector xeral de
Pesca e Industrias Pesqueirascomoconsecuéncia dun mal tratado de adesión á CE que fixo
perder mercados á conserva galega". O representante da conselleria de Pesca entande que
as cuotas perdias poden se recuperar. "Pero será preciso redimen s ionar moitas pequenas
empresas que non poden competir con ecomias de escala. A
funsión de empresas é unha posiblidade , como tamén a especialización en productos de calidade".
Con todo, dentro da conserva
galega a competéncia é implacábel. Os mellar dimensionados
non agachan a sua protesta palas axudas que receben os peq uenos, ainda que se trate de
cantidades cativas. Preferirian
que as leis do mercado rematasen con tantos pequenas plantas
que por sobreviver vense na
abriga de limitar prezos até o límite. Todos eles conciden nun
extremo: na ilimitada confianza
na calidade das conservas de
peixe galegas.+
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P.ESCA

O litoral galega é o único no Estado no que non se aplica o descanso semanal

O Governo central e Xosé Maria Cuevas unidos

contra un decreto progresista da conselleria de Pesca
• G. LUCA DE TENA

O 30 de Setembro pasado, o
Governo central formulou conf/íto positivo de competéncias contra o artigo 84 do decreto da
Conselleria de Pesca. Por ser
obxecto de recurso, a disposición sobre o descanso semanal
queda baixo suspensión cautelar, dacordo co artigo 161 da
Constitución.

O Governo central
apoia aos noventa
pesqueiros con base
en Burela, Celeiro,
Marin e A Coruña que
seguen a desafiar o
TC levanta
regulamentoautonómi . aOsuspensión
co e non cumpren as
A situación muda novamente o
corenta e oito horas
pasado 3 de Marzo ao dictar o
de descanso semanal pleno do Tribunal Constitucional
un auto polo que levanta a suspara a frota. Os
pensión á espera de que se produza o fallo definitivo. A partir da
armadores do
publicación no Boletín Oficial do
Estado de 11 de Marzo, a Consearrastre de litoral
lleria de Pesca volve vixiar o cumchegan á sua sétima
primento do regulamento de pesca. Na primeira semana da aplisemana de
cación, levanta 62 actas de infración; en fins de semana sucesiinfraccióris con
vos son 72, 45, 62, 64, 25 e 61.
multas que superan
"O número de barcos infractores
os mil millóns e
é, como se ve, sempre inferior ao
repiten que a Xunta
total dos que desafian a norma un representante da Connon ten competéncias sinala
sellaria de Pesca. Estes apoios
aos que se aferra o Governo
nos caladoiros da
central para facer valer o seu poplataforma. No
der nos caladoiros da costa, significan só un 40 por cento da froEstado, só o litoral
ta de arrastre de litoral e unha
galego carece de
porcentaxe mínima de todos os
barcos afectados polo decreto".
descanso semanal.
O preito sobre facultades enfronta dunha parte ao secretário xeral de Pesca Marítima e membro
da executiva do PSOE na Galiza, Xosé Loira Rúa, e aos armadores dos arrastreiros, que nega
a existéncia de sobre-pesca nos
caladoiros ; da outra, sitúanse os
traballadores , os sindicatos do
mar da CIG, CC.00 e UGT e a
Conselleria de Pesca, que aseguran que as reservas de pesca
poderian se reconstituir considerabelmente con ese pequeno recorte semanal, ao que polo demais teñen demorado direito os
homes embarcados para descansaren.
O primeiro regulamento da actividade pesqueira e das artes e
aparellos, o Decreto 262191, establece as caracteristicas das
distintas artes e o seu uso, os límites da embarcacións e as poténcias dos motores. A oposición
dos 90 armadores de arrastre
céntrase sobre os descansos semanai s que regula o artigo 84,
desde as cero horas do sábado
até as 24 do domingo.
O total de embarcacións afectadas polo decreto é de 6.000. A
frota de arrastreiros de litoral ten
176 unidades. Dentro desta, son
90 as que desafian o cumprimento do Decreto. Son barcos
que teñen as suas bases nos
portos da beiramar de Lugo asi
como de Marin e A Coruña. O
Decreto 262191 que regula a actividade pesqueira, foi aprobado
o 12 de Xullo do ano pasado. A .
partir da publicación, os servícios de vixiáncia da Xunta levantaron as primeiras actas de infración, cunha política gradual de
aplicación que comezaba con
adverténcias aos infractores.

Os barcos que incumpren o descanso semanal son case sempre os mesmos. No proceso· de
configuración do decreto 262191
o borrador pasou por man do armadores de baixura, as contrarias e os mariscadores desde o
mes de Novembro de 1990. "Da
discusión conseguinte -indican
fontes da Conselleria de Pescares u l taro n numerosas alegacións que foron introducidas no
decreto até lograr un grado máximo de consenso. Só unha parte dos arrastreiros de litoral
adoptou unha postura de franco
desafio e proclamou que a Xunta non tiña competéncia sobre
as pesqueiras".
Os armadores de arrastre defenden o actual sistema de traballo
porque dinque lles permite acomodarse ao estado do tempo e
ás condicións das mareas para
repartir aleatoriamente os dias
de descanso. En defensa da sua
posición lograron atraerse a belixeráncia do ministro da Agricultura Pedro Solbes e do presidente da confederación de empresários Xosé Maria Cuevas.
Os sindicatos consideran que é
excesivo o número de barcos
que faenan no litoral,.é normal o
incumprimento das medidas de
aparellos, dos máximos de capturas e da lexislación laboral. Por
estas razóns esixen un periodo
obrigatório de descanso non inferior a corenta e oito horas e o incremento de medidas de control
de capturas e artes de pesca.
As contrarias de pescadores publicaron o 26 de Marzo un comunicado conxunto no que
apoian incondicionalmente o decreto 262191. • ·

ANXO IGLESIAS ·

ESQUILMAR SEN DESCANSO
G.L.T.
Detrás da discusión dunhas horas de descanso á
semana fórmanse, desde a aparición do decreto
262/91, dous bandos. O que se manifesta en contra, pretende o recorte dunha competéncia autonómica como é o direito de Ordenamento do Seitor
Pesqueiro e nega unha realidade recoñecida por
sindicatos, armadores, contrarias e biólogos como
é o esquilme dos caladoiros de litoral.
O Artigo 28 apartado 5 do Estatuto recoñece á Xunta
a capacidade para o desenvolvemento lexislativo e a
execución da lexislación de Estado no que se retire

ao ordenamento pesqueiro. O Tribunal Constitucional
ten que decidir se encadra a letra deste decreto de
López Veiga en Pesca Marítima ou en Ordenamento
Pesqueiro. O descanso obrigatório non só é norma
básica. En textos legais como o que regula a pesca
de arrastre no Mediterráneo atribúese a fixación de
horarios e descansos ao ordenamento do sector.
No entanto, os arrastreiros de litoral seguen a pescar coa famosa malla do 40 que recorta decote a
estragada cadena biolóxica das augas da plataforma continental galega.•
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O mesmo dia que o Tribunal Consultivo
de Catalunya declaraba inconstitucionais vários artículos da Lei de Seguridade Cidadana, o PP votaba en contra
de interposición dun recurso contra esta
lei no Parlamento Galego. Proposición
apresentada polo PSG-EG e apoiada
solamente polos nacionalistas.

• Apresentación da
Coordenadora
Gai-Lesbiana
O vindeiro 7 de Maio, as 8 da
tarde, apresentarase no Ateneo
de A Coruña a Coordinadora
Gai-Lesbiana de Galiza nun acto
que terá como tema
"Homesexualidade, direitos civís
e prevención do sida", que
desenvolverá Jordi petít o
Secretário Xeral da CG-L do
Estado. A "Coordenadora" ten
como apartado de contácto o
521 do Ferrol. +

• O conf lito de
Baiona
O enfrontamento pola
construción dun aparcadeiro en
Baiona pode solucionarse en
breve, ao estar moi adiantadas
as negociacións para a firma dun
documento de consenso entre a
empresa construtora, concello e
viciños. Na reunión celebrada en
Vigo estudáronse várias
alternativas ao aparcamento. +

•Revocado o
despido dos
cámaras da TVG
O Consello de Administración da
Compañia de Radio Televisión
de Galicia decidiu revocar o
despido de tres cámaras da
televisión, acordado o pasado
dia 23 pola direción da TVG.
Após dunha negociación co
Comité de Empresa, a CRTVG
revocou o despido,
estabelecendo unha sanción de
un mes de suspensión de
emprego e soldo aos tres
traballadores·. Os cámaras da
TVG foran acusados de dirixir un
documento á Asociación de
Informadores Gráficos no que se
criticaba un prémio concedido á
TVG, sinalando que no médio
existia discriminación.+

favor da "Lei
Corcuera"

Contrasta asi a postura do PP na Galiza coa dirección estatal do mesmo partido que apresentou un recurso de inconstitucionalidade. Manuel Fraga, en
contra da posición de Aznar, xa alabara
esta lei.+

CA?ClS

ntrioos
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• Presos políticos
en grave estado
A Asemblea para Ceibar os
Presos Políticos Galegas
{A.C.P.G.) iniciou unha campaña,
coa que se pretende unha
actuación por parte do Defensor
do Povo, para que sexan
ceibados os presos políticos
galegas do GRAPO, que se
atopan "enfermos irreversíbeis",
a consecuéncia das longas
folgas para lograr o
reagrupamento, a última de
435 dias.
Os presos políticos máis graves
son Xoan Manuel Pérez
Hernández, Francisco Rodríguez
Veloso, Sebastián Rodríguez
Veloso, Luis Cabeza Mato,

Xaime Simón Quintela e
Milagros Caballero Carbonell. A
petición a ACPG basease na
aplicación do artigo 60 do
Réxime Penitenciário. +

• Máis liberdade
relixiosa
Cun acordo de cooperación
entre o Governo central e as
relixións Evanxélica, Xudea e
Musulmana, dáse un pequeno
paso para conseguir a liberdade
relixiosa dos cidadáns do Estado
español, poñendo fin a cinco
séculas de intoleráncia, e
tratando de achegar os dereitos
dos cidadáns das relixións
minoritárias aos da maioria
católica.+

O Tribunal Supremo aumentou as penas impostas pola Audiéncia Nacional
aos principais responsábeis do envelenamento masivo producido polo aceite
de colza desnaturalizado. O incremento
para alguns implicados foi de oito veces
con respeito á pena anterior, chegando
aos cincuenta anos de cadea. Para outros, que xa estaban en liberdade, significa voltar detrás das reixas.
A senténcia, moito máis técnica que a
anterior, recomenda que o Estado indemnice ás vítimas, algo ao que a Administración se ven negando, porque
non ten faculdades o Tribunal para fixar
a cuantía das axudas.
Este aceite afectou a máis de 25 mil
persoas, sendo ministro e responsábel,
Sancho Rof, que afirmou daquela que o
axente da enfermidade "só era un bichiño que se caia dun silla matábase". +.

Pablo Castellanos, un dos dirixentes da corrente reformadora.

• Aparecen as
diferéncias políticas
enlU
Ante as 111 Asamblea Federal,
Izquierda Unida viña
debatindo o seu modelo
organizativo, con dos
sectores enfrontados; os que
pretenden convertila en
partido político e os que
queren que sexa unha
fronte; entre estes últimos
está a maioria do PCE
capitaneados por Julio
Anguita.
Cando parecía que xa se
chegara a un princípio
deacordo, ao aceitar Anguíta
a inscripción de IU "como
movimento político e social",
agora semella que este
princípio de acordo quedou
rachado, ao trascender as
diferéncias na poi itica de
pactos.
O sector liderado por
Anguita afirma que IU é a
única forza real de
esquerdas, mentres que os
renovadores, pretenden
incluir ao PSOE na
esquerda.+

Os viciños do lugar de Couselo,
do município do Rosal,
paralizaron o vertido de lixo
nunha finca próxima ás suas
casas, despois de que o concello
lle puxese lume aos
desperdícios para deixar lugar a
mais.

A finca na que se instalou o
vertedeiro hai cinco meses foille
comprada ao primeiro Tenante
de Alcalde do concello do
Tomiño, Ozores Palomino (PP),
por 5.600.000 pesetas.+

O BNG propuxo no
Parlamento a elaboración
dun "Plano Gandeiro
Conxunto" no que participase
a Xunta e os distintos grupos
parlamentários, pero a
proposta, que colleu por
sorpresa ao Governo
autonómico, non tivo nen a
virtualidade de que fose
contestada polo Conselleiro
Pérez Vidal, no que foi
calificado por X. M. Beiras
como "sobérbia despectiva
que caracteriza ao Governo
Fraga", por máis que o BNG
aceitase retirar a cámbio a
sua própria proposta. •

• Condena da colza

• Vertedeiro
incontrolado no
Rosal·

O lume non só infestou de mal
olor a zona senón que pudo
danar alguns invernadoiros e
plantacións de frutais. Os viciños
tamén protestan porque o
vertedeiro dana a fonte do
"Freixo" e un rego da rega.

• Descartada a
elaboración dun
plan gandeiro
conxunto

• Demisión do
Presidente italiano

• Nova redada contra o narcotráfico, novo chivatazo
A Audiéncia Nacional puxo en marcha na Galiza unha nova operación contra o narcotráfico, producíndose, máis unha vez, un chivatazo que lle permitio~ escapar a Xustiza a alguns dos que ian ser detidos.
A Operación Santino, foi posta en marcha polo xuiz Carlos Bueren hai tres anos, pero tivo que ser adiantada por unha
filtración. ainda asi, desde a policía, dase como un éxito esta misión que se saldou coa detención de 19 persoas, trece
delas na Galiza. A maioria dos detidos estan considerados entre os viciños xa como "negociantes pouco claros".
Despois desta nova operación "cinematográfica", gravada pola própria policía, hai duas perguntas no ar: a primeira porque non actuan os inspectores fiscais, na vez da policia, que séria moito máis efectivo, pero menos cinematográfico; a segunda, porque estas operacións sempre se realizan na Galiza, cando as mesmas fontes da loita
contra no narcotráfico recoñecen xa publicamente que por outras zonas do Estado entran moitos máis alixos. Por
que non Marbella?•

Francesco Cossiga,
presidente italiano,
apr~sentou a sua dimisión,
cun discurso televisado.
Sorprende o momento
escollido pois ltália está sen
Governo, ao celebrarse
recentemente as eleicións. A
sua marcha abre moitas
incógnitas sobre a sucesión,
xustificándosa, despois de
lanzar nos últimos meses
ataques a destra e sinistra,
pola "necesidade de sair do
vello sistema político
dándolle un
pinchacarneiro". •
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QBNG EXCLUE AO ALCALDE DE NOIA

Pastor Alonso ere que "h.ai un.desprestíxio como nunca do nacionalismo"

O BNG afirma que actuará contra denúncias

concretas, péro que non aceita os intentos de dividir e
deteriorar a imaxe da organización
• M. VEIGA-M. VILAR

O Consello Nacional xulgou como motivo suficiente para "suspender indefinidamente de militáncia" a Pastor Alonso o feito
de que a conduta do alcalde de
Noia tivo "como obxetivo explícito o deterioro da imaxe pública do BNG, a sua difamación e
a destrución da sua unidade interna".

O BNG "recoñeceu e alentou" o traballo de Pastor Alonso contra o narcotráfico
pero xulga que a sua condutá política recente tivo ."como obxetivo explícito o
deterioro da imaxe pública do BNG e a destrución da sua unidade interna".
Francisco Rodríguez sinala que o BNG non utiliza un doble raseiro social
porque "te riamos actuado antes que ninguen se contásemos con probas". "A
denúncia xenérica serve unicamente para criar un clima de opinión equívoco",
afirma o BNG. Pastor Alonso, pala sua parte, opina que o BNG "ampara
estafadores", senda isa "o quemáis dana ao nacionalismo" e que "non hai un
proxecto consolidado, a non ser o PSOE. que é o que lle interesa a Beiras".

A intención deliberada manifestariase no feito de que o polémico Bando do 5 de Abril, no canto
de establecer unha denúncia
contra unha empresa, escolle
unicamente aos accionistas relacionados cunha das correntes
do BNG, elexindo para faceló
público o día de celebración en
Santiago da Asamblea constituinte dese colectivo , Esquerda
Nacionalista. O Consello Nacional valora tamén a circunstáncia
de que esas acusacións non se
puxeran en coñecimento prévio
da organización , dado que afecta "á sua integridade política",
tomando a decisión unilateralmente un dos seus representantes institucionais.

da correción dos acordos que
suscrebe o concello é exclusiva
do governo municipal". O BNG
expresa tamén que "non será
impedimento para que se a corporación de Noia considera que
a actuación dalgun dos seus
militantes pode ser obxeto de
delito, e polo tanto denunciabel
xuridicamente, o fagan".

seguen son eles". Sobre o feito
de que a decisión de exclusión
fose tomada por 35 votos favor ábe is no Consello Nacional,
frente a 3 abstencións e un voto ·
negativo, afirma que "xa se sabe que uns calan e obedecen e
outros están"' atados".
Pastor Alonso reclama a celebración dunha nova Asamblea Nacional, afirmando por último que
"nós non irnos cargar cos martas
de outros en base a unha cuestión de disciplina".
"Non hai un debate entre Pastor
Alonso e Xosé Manuel Beiras, sinala pola sua parte Francisco Rodríguez, senón unha discrepáncia
de Pastor Alonso co BNG". "Esta
maneira de persoalizar a política,
engade, pode ter unha intención,
pero nós non irnos entrar niso.
Aquí estamos enfrentados todos cun
problema e ese problema imolo solucionar conxuntamente".

Francisco Rodríguez
: desminte que o BNG actue
¡ con doble raseiro para a
: . sociedade e para a própria
: organización.
1

1

"É alevoso, sinala Francisco Rodríguez, membro da Permanente do BNG, selecionar os nemes
duns accionistas dunha empresa e poñer exactamente aqueles que desde un ponto de vista
subxetivo a el lle poden parecer
non aptos para militar dentro do
BNG".

"Aqui se ampara
a estafadores"
"O que perxudica a imaxe do nacionalismo é tapar a estafadores", sinalou a A Nasa Terra,
Pastor Alonso. "Aquí hai uns señores que fan negócio, engade,
e que se agachan detras das siglas da organización".

Francisco Rodríguez desminte
que o BNG actue con doble raseiro para a sociedade e para a
própria organización. "Se houbese denúncias concretas esta situación non se teria dado, porque enton xa teriamos actuado,
mesmo como organización política. O problema é insinuar que
pode ser que haxa persoas, unhas veces na direción, outras na
base social, implicadas, xogando coa ambiguidade, segundo o
médio onde se está".
A respeito das posíbeis implicacións da empresa Consultora
Galega, a resolución aprobada
polo BNG sinala tamén que
"Pastor Alonso é perfeitamer:ite
coñecedor da filiación política
de determinados técnicos e en
calquer caso a responsabilidade

O alcalde de Noia centra as suas
críticas en Xosé Manuel Beiras
que "ten a organización feíta á
sua medida e moléstalle todo o
que interfire cos seus intereses".
Pastor Alonso considera tamén
que "aquí non hai nengun pro. xecto político consolidado, a non
ser o PSOE, que é o que lle interesa a Beiras" e que "existe un
· :3 desprestíxio como nunca do na~ cionalismo".
a:

<

Pastor Alonso entrou na alcaldia de Noia nas Eleicións Municipais do ano 87.
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Nunha nota aos
médios de comunicación o BNG sinala que esta organización "é moi conscente da dramática incidéncia que o narcotráfico e as suas secuelas teñen
no naso país e o dano que está
a producir no carpo social".
"É por iso, sinala tamén esta .organización, que sempre recoñecemos e alentamos o traballo
de Pastor Alonso no que de iniciativas positivas neste eido ten
(denúncia da gravidade dos
problemas, UPAO de Noia,
etc ...)". "Pero consideramos , di
finalmente a nota, que unha política de denúncia xenérica, implicando globalmente a grupos
de persoas ou organizacións de
diversa índole, sen probas (ou
con elas, pero sen a pertinente
denúncia), non fai máis que
criar unha sicóse e a extensión
dun estado de sospeita xeralizada sobre todos os cidadáns
que en nada favorece a loita
contra o narcotráfico, servindo
máis ben a criar un estado de
opinión equívoco".•
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1111 ASEMBLEA DE GALIZA NOVA

Afirman ser a organización con máis simpatias entre os xóvenes

As·mocidades do BNG prometen facer adelgazar a Fraga
e a necesidade de traducir as
simpatías nun verdadeiro discurso para os xóvenes". Antelo
mostrou a sua satisfación polo·
"éxito da asamblea e o incremento de militantes, que serian o
doble se contásemos con máis
médios". O secretário xeral sainte loubou tamén o espíritu de crítica e autocrítica habidas, "o que
non significa exclusións, nen distanciamentos". Na nova direción
estarán representadas todas as
correntes existentes no seo do
BNG, é dicer, UMG, Mocidades
Galeguistas, Esquerda Nacionalista e Avante.

•M. VEIGA

"lmosHe baixar a celulite
parlamentar a Fraga a
base de exércicio físico, a
base dun governo do
BNG", sinalou no discurso
final de clausura Bieito
Lobeira, novo secretário
xeral eleito de Galiza
Nova, en sustitución de
Manuel Antelo. Lobeira,
veciño de Marin, de 23
anos de idade, lembrou
que, en todos os
inquéritos, o BNG era a
primeira opción eleitoral
entre os 18 e os 25 anos,
por riba do PSOE e do PP.
Tamén Xosé Manuel Beiras, que
talaría en neme do próprio BNG,
no mesmo acto de clausura da
111 Asamblea Nacional celebrada
en Santiago, sinalaria que "non
hai nengunha nación do Estado
español onde a mocidade esteña
tan decantada cara unha opción
como é o BNG".

Un acto clandestino
Con todo, a asamblea, na que
participaron algo máis dun cento de mozos e mozas, non era o
masiva que esa realidade eleitoral poderia facer prever. "Galiza Nova conta con máis de médio milleiro de militantes, sinala
Bieito Lobeira, pero o certo é
que a participación nas organizacións políticas é escasa en
xeral neste país. A maiores, a
xente nova vive nunhas cir-

Críticas ao Informe
da Direción Nacional

cunstáncias económicas e familiares que lle dificultan ainda
máis a sua participación. As veces formar parte dunha organización xuvenil é case un acto
clandestino".
Lobeira recoñece, sen embargo,
que "hai causas que se poden
mellorar, as organizacións deben
ser sérias, pero tamén atractivas.
Ademais hoxe ninguén considera
que o traballo político sexa incompatfbel co desenvolvimento
da vida persoal".

O novo secretário xeral de Galiza Nova recoñece tamén que a
tendéncia social imperante "non
dá pé a moitas espectativas, como si habia hai quince anos", pero tamén non ere que a mocidade actual sexa conservadora, "o
tempo da pasividade está a rematar".
Lobeira aponta como demostración o feíto de que "se hai unha
situación difícil para a xente
adulta, moito máis é para a xente
nova, sobre a que caen con máis

intensidade a precariedade laboral, o paro, etc. Mozos son os
aprendices de Bazan afectados
pola crise e mozos tamén os
que traballan en moitas explotacións agrárias que ven en perigo
o seu futuro".

As críticas corresponderon, sobre todo a xornada do sábado,
cando o Informe da Dirección
Nacional sainte foi duramente
respondido por parte dalguns
militantes. Miguel Abraira, un dos
intervintes neste sentido, calificou o mencionado informe de
"pouco autocrítico ", ainda que
considerou as diferéncias existentes de "non sustanciais". A
votación final daría o resultado
de 65 votos favorábeis ao informe , 16 contrários e 1 O abstencións procedentes das Mocidades Galeguistas, xustificadas pola sua "recente incorporación á
organización".

Galiza Nova, que asume os princípios ideolóxicos e a liña política do BNG, ten tamén reclamacións para esta organización.
"Queremos facer entender ao
próprio BNG, sinala Manuel Antelo, a importáncia da mocidade

Unha das claves deste debate viña dada pola crítica vertida no
Informe cara o sector de Galiza
Nova que na recente asamblea
dos CAF se distanciara da posición maioritária, apoiando a grupos exteriores á organización.+

SINDICATOS ECRISE

Manifestación central na Coruña polo 1 de Maio

Os sindicatos piden á Xunta
que especifique en que sectores se debe investir
•M.V.

O mes de Maio pode demostrar
outra volta que apoténcia dos
sindicatos, baseada nunha crise
social patente, está lonxe de reducirse. O dia 1 celébraranse as
habituais manifestacións, a máis
importante do noso país terá
neste caso a sua convocatória
central na Coruña. UGT e CCOO
chaman tamén a unha folga xeral de média xornada para fins
de mes. O paro do 28 de Maio
contará con probabilidade co
apoio dos sindicatos galegas e

bascas (CIG e ELA). Dirixentes
de ambas centrais foron xa chamados a Madrid a unha reunión
con Redondo e Gutierrez, o que
sen dúbida oferece un precedente do recoñecemento da implantación dos sindicatos nacionalistas.
O governo central encóntrase
entre dous lumes: por unha banda, o dos acordes de Masstrich
que teñen a sua tradución máis
clara no Plan de Converxéncia
con Europa, no que se determina
o obxetivo de reducir o deficit pú-

blico e a inflación e, pela outra, a
oposición sindical aos recortes
sociais. A inflación no primeiro
trimestre acadou xa o 50% do
marcado para todo o ano polo
Ministério de Economía, é dicer,
5 pontos.
Os sindicatos considéranse tamén ameazados pola ofensiva
lexislativa do governo central: recorte do seguro de desemprego,
.lei de folga e lei Corcuera. Os
efectos desta última poden ser
importantes no caso galega, nomeadamente para os sindicatos

do agro, habituais convocantes
de tractoradas.

tral, algo que se botou de menos
na pasada folga.

Siléncio dos governos
central e autónomo

Os sindicatos reclaman da administración autónoma unha especificación dos seus proxectos
porsectores, declarando aqueles
que considera prioritários e máis
axeitados para a promoción e o
investimento. Até agora a Xunta,
segundo os sindicatos, caracterizouse por unha política pasiva
ou aillada, sen atreverse a expoñ er nunca un plan global, imprescindibel nun momento de crise como o presente.+

Nen o governo central nen o autónomo ofereceron resposta algunha á masiva folga xeral desenvolta o pasado 2 de Abril.
Neste primeiro de Maio, CCOO,
UGT e CIG insistirán na necesidade dun Plan Industrial para
Galiza, concretado poráreas,
que permita marcar obxetivos
negociadores co governo cen-
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CONFLITOS NOS CONCELLOS

Un encerro de funcionários cuestiona por primeira vez ao alcalde do Porriño·.

Pepe Barros, o caudillo do Louro
• HORACIO VIXANDE

O uso do coche

"O problema de fondo é a
maneira de actuar que ten
o Caudillo (o Alcalde do ·
Porriño, Xosé Barros)" di
Mariano Centeno,
Delegado Sindical pola
CIG no Concello de
Porriño. El e máis outro
compañeiro, Francisco
Xabier Pires Bouzón,
Delegado Sindical por
CC.00., desde hai quince
dias encabezan un peche
de funcionários (até agora
só policias) nas
dependéncias do Concello
para esixir a negociación
dun convénio, lago de
agardar solicitando as
devanditas conversas
desde Febreiro do pasado
ano. Como moitos dos
alcaldes que levan no
pasto un tempo
prolongado arrastan unha
CARLOS PUGA
longa história de conflitos
Manifestación de membros da Policía Local do Porriño apoiados por compañeiros doutras zonas. ·En primeiro pláno Francisco
que son o reflexo dunha ·
· ·
Pires; delegad~ de CCOO.
maneira autoritária de
Provincial. O exercicio do seu
·· sua posición er.a unha saída ·de
llas". "Recoñeceu diante dalguns
governar.
tono e Barros decidiu tirarlle
axentes da policia local -engade ·.pasto vai acompañado da polé"Para Barros -di Mariano Centeno--- o Concello é unha empresa
privada que lle pertence, e os funcionários son os seus súbditos".
Este peche, mália ser curto, xa
ten a sua história e nela o Alcalde xa ensinou os cabeiros. Edilberto Freiria, Delegado Sindical
do persoal laboral pola CIG, foi
transladado desde o seu posta
no servizo de recollida do lixo a
vias e obras nunha parróquia a
pasada semana, logo de tentar
sumarse ao peche.
Segundo os traballadores -Barros non está no Porriño, marchou de vacacións a Rio de Jane i ro, segundo, tamén, fontes
sindicais- non ten a intención
de asinar convénio nengun; antes ben, através dunhas declaracións feitas a unha emisora de
rádio manifestou que morreria
antes de asinar tal convénio.
De todos xeitos, o argumento
máis utilizado polo alcalde e polos seus próximos é o tradicional
con presión non hai negociación,

ainda que só hai duas semanas
que os traballadores empregan
medidas de estas características.
Ten habido negociacións, inda
que só duas delas poden considerarse como tais, en Outubro do
91 (9 meses despois de que os
traballadores o solicitaren), co
Tenente de Alcalde, Gonzalo Ordóñez, e da que non saiu máis ca
un escrito denegando, unha a
unha, as reivindicacións feítas
polos representantes sindicais e
outra, de duas horas, en Xaneiro,
entre Barros e os Delegados. As
formulacións dos traballado·res
ainda non respostou o alcalde.
"Este conflito -di Mariano Centeno- evidenciou por primeira
vez disensións entre o grupo de
governo. O pasado Martes,
nunha reunión, vários concelleiros do PP manifestáronlle que a

das orellas aos seus pola insubordinación".
"Para o Caudillo -asegura Tano
Guerra, do Secretariado Nacional da INTG, e unha das persoas
que está a viver o conflito- o
que está en cuestión é a su.a autoridade, se hai un convenio, o
que sexa, os traballadores terán
recoñecidos uns direitos e cada
vez que queiran vacacións, por
exemplo, non terán que ir ao
despacho do Alcalde a suplicar-

Mariano Centeno- que se asina o
convénio queda en dúbida a sua
autoridade".

.oficial. ten, en
ocasións carácter
privado, así
recente mente
nesta tempada
de. caza,
fransladouse nel
até Toledo para
asistir a unha
cace ria.
No tocante ao persoal do Concello, a disposición dalguns funcionarios ao ·seu servizo é a mesma, neste sentido houbo ocasió'ns que algun traballador do
Concello tivo que lle levar en festivo os periódicos á sua casa de
Santa'María de Oía.
··Actuacións semellantes, e doutra
Índole, son unha constante ao
longo· dos 11 anos que leva de
mandato (acedeu á Alcaldia a
raíz da marte do seu antecesor,
Gonzalo Ordóñez).

mica, que se centra no uso que
fai do veículo oficial -un Audi
100-.

q

modelo de política laboral no
Porriño é considerado como "curioso" pala oposición do BNG. O
É habitual que chame a PorJte~.. ' concelleiro deste grupo, Paco
O golfiño de Mera
Quintas, ten denunciado repetivedra e que faga ir ao coche até
damente contratacións sen opoO Porriño co fin de que lago, ás
É pública a pertenza de Barros
sición, e mesmo pagamento de
veces de madrugada, o leve á
ao chamado Sindicato de Alcalfacturas por obras feítas e solicides, ocupando o terceiro pasto . casa. O uso do coche oficial
tadas a cidadáns. Empregando o
ten, en ocasións, carácter privano escalafón, por baixo de Guiña
método da concertación social
do, así, recentemente, nesta
e de Mera, ainda que ten asegu(modelo de contratación que
rado publicamente que Mera "é o tempada de caza, transladouse
combina a percepción do paro,
nel até Toledo para asistir a unseu parachoques". Como tal, é
se se percebe, con cun compleVice-Presidente da Deputación
ha caceria.
mento que paga o Concello até
acadar un salário igual ca o dun
funcionário), .un traballador leva
cinco anos nesta situación, pero
o !'record" está nas mans do chófer: 17 anos.

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

Tempo!!.

No ano 8~ _no depósito de água
da vila ap_areceran unhas troitas
martas. O BNG deminciou a situación e Barros sacou un bando
acusando de alarmismo a este
grupo ao tempo que ··cortaba a
subministración de auga. 48 horas despois reestabelecia a traída co argumento de que unha
análise do Xefe Local de Sanidade declaraba a água apta para o
consumo. A mesmas análise non
era quen de determinar a razón
da marte das troitas. Por esta razón, e coa subministración en
marcha, o Concelto enviou mostras a un · lab·oratório especializado en .Majadahonda, o resultado das probas non foi divulgado.

Divertida, e mostra dos seu carácter, é unha anédota que se
contá sobre un altercado que tivo cun xornalista no acto de
apresentación da tarifa nocturna de Fenosa no Corte Inglés
de Vigo, haberá diso tres anos
agora. No decurso do acto tocoulle .pronunciar unhas pala- •
bras a Pepe Barros, mais a sua
pequena intervención converteuse nun prolongado discurso
que estaba a aborrir abs presentes. Entón, un xornalista interrompeu exclamando: "Tempo!!". Ao escoitar o grito, o Alcalde non pudo reprimir a sua
xenreira e se abalanzou sobre o
xornalista, que salvou a sua integridade grácias a unha oportuna carreira e á intercesión de
várias persoas.
Como en tantos concellos, nas
épocas prévias ás eleicións muANxo IGLESIAS
nicipais, no Porriño teñen .unha Xosé Barros.
debilidade polo asfaltado de cade Torneiros, xa que debaixo da . tres anos. Daquela pactara coa
miños. Na última campaña, na
sua parra si está asfaltado. A
Xunta o estabelecimento na vila
parróquia Atios, cando a orde
m~i$ gorda ·é o asfaltado dun
dun.vertedeiro mancomunado
era asfaltar todas as entradas, · ·corteHo propriedade dun viciño
para todo o Sul da província de·
mandou a uns operários a botar
de Cans.
Pontevedra. A mobilización vicipiche sobre un terreo que penñal foi contundente e nun plenº. ::
sou que fara esquecido e que
As fontes consultadas só recorrecuou da sua postura argumen·- 1
resultou ser a leira dun viciño,
dan unha ocasión na que o Altando que tora enganado pola :
que reaccionou a tempo. Quen
calde do Porriño recuara. Hai
Xunta. Son moitos quen asegu- l
non foi tan rápido foi outro, este
pouco desde aquela, dous ou
ran que el era o pai da idea.+
1
.

.

1

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

Cando comezou a problemática
da clasificación dos montes en
man comun, para llos devolver
aos viciñós, hai ·uns seis anos,
levou a oito persoas ao xúlgado,
baixo as acusacións de desordes
e desacato á autoridade (el mesmo). A denúncia contra eses viciños veu a raíz da ocupación do
Concello por parte de máis de
100 persoas que solicitaban a
negociación para a devolución
do monte. Daquela, máis que de
viciños, o Concello estaba ateigado de Gardas Civis. Ao final, o
xuíz absolveu ás oito persa.as
denunciadas por Barros.+
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QVCENTENÁRIO
Atopámonos e·n
Temuco con Pedro
Marimán, dez
cóndores en
idioma mapuche,
director da revista
Liwen (mencer)
Centro de Estudos
e Documentación
do Pavo Mapuche.
Un pavo que leva
case 500 anos de
loitapola
sobrevivéncia da
sua cultura, ·do
seu peculiar xeito
de ver a vida e de
relacion~rse coa
natureza.

Pedro Marimán:
1

0s mapuches somos case invisibeis'
de. En consecuéncia esiximos os
direitos· que corresponden a todo
pavo, sacramentados no plano xurídico internacional, dos que o máis
comun e coñecido é o direito ,a autodeterminación. Nós esiximos ese
direito, ternos ese direito como obxectivo ao cal aspiramos como pavo e como movimento.
Mais hai tarefas no medio prazo
que se teñen esixido e nas que, de
certo xeito, o estado está cedendo.
Un que é o recoñecimento constitucional, sobretodo, da nosa existéncia e da. nosa especificidade
anterior áp que se ten denominado
nación chilena. Sabemos que iso
vai quedar escrito nun papel e que
quiza non sirva de nada na prática,
pero é un paso. Igual causa sucede cunha nova lei indíxena que se
está discutindo nestes momentos
no parlamento, non sabemos se
se aprobará o texto orixinal na sua
integridade, pero tamén é un paso
adiante ainda que non solucione
todos os problemas.

Mobil izacións
A NOSA TERRA

• X. MELÉNDREZ FASSBEÓER

Quen son os mapuches?

Somos o que se chama un pavo
indíxena de Sulamérica que vivimos na zona centro-sul de Chile e
na zona do oeste da Arxentina, i:io
que chamamos o deserto da Arxentina. No caso chileno a povoación Mapuche acada cifras estimativas de 700.000 persoas, ainda que tampouco hai un censo
que cuantifique esta povoación,
dado que o estado-nación chileno
considéranos os seus cidadáns
sen nengunha especificidade con
respeito ao resto da povoación.
Somos un pavo que habita en reducións. Redución é unha "cavidade" de terra que o estado chileno
nos entregou despois da derrota
de 1883. Polo tanto somos campesiños ... ainda que quiza xa non
na maioria, mais si nunha maioria
relativa, xa que hai unha migración incesante que se acentua nos
60, 70 e na década dos 80 e que
situa un grande continxente mapuche nas cidades como Temuco,
Concepción nu Santiago ~ isto ten
criado tamén un novo xeito de

identidade que é o mapuche urbano, do .cal quizais. nós somos representativos.
Cales son os problemas do povo mapuche na actualidade?

Hai grandes e graves problemas,
pero quizá o problema político
principal é o da dominación. Nós
somos un povo colonizado, colonizado no senso de que, tal como
no colonialismo clásico, "acá"
arrebatáronse-nos as terras o século pasado, arrebatousenos a
nosa base económica que era o
gado. As reducións que nos deixou o estado fóronse facendo
máis estreitas a medida que aumentou a povoación, na actualidade o promédio apenas supera
unha hectárea por família. a propriedade ten sido pulverizada, o
que permite prever unha ainda
maior migración ás cidades, nun
curto prazo, e o que fai tamén
prever talvez a desintegración ou
a transformación violenta das comunidades mapuches.
Supo~tamente

déronsenos os
mesmos direitos que ao resto da
·povoación, mais non pudemos
'.·

exercelos. Por exemplo, no caso
do direito ao voto, "recén" os mapuches puderon votar de xeito
masivo nas eleicións de 1970, nas
que saiu eleito Salvador Allende, e
que foi cando se outorgou o direito
ao voto aos analfabetos. A grande
maioria da povoación mapuche
daquela era analfabeta.
A máis de arrebatarnos o noso
território e a nasa base económica, non se respeitou a nasa especificidade, considerando-nos como un povo secundário; e nisto
xogou un papel fundamental o ra.cismo do~ chilenos. Un povo ao
que había que civilizar, un pavo
ao que habia que cristianizar, un
pavo ao que había que integrar,
en definitiva, na civilización cristiá
ocidental. E nisto os chilenos quiza concluiron a tarefa que os españois non foron quen de concluir
en tres séculas.
Que é o que pasa na actualidade?
Os mapuches ternos .formado un
movimento que nestes momentos
non ten o carácter de unitário, un
movimento dividido, fragmentado,
mais con intereses comuns. Un deles o recoñecimento da nasa es-

e

pecificidade no interior do estado
cbileno; o que implicaria recoñecernos como un grupo social distinto
en termos culturais, en termos his~
tóricos, en termos territoriais incluso. Distintos que o comun nacional.
Non eremos nas teses de homoxeneización da povoación, que son
fictícias, non responden á realida-
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O obxectivo das mobilizacións fundamental mente é sensibilizar ao
resto da povoación, especialmente
nesta cidade, Temuco, capital da
IX rexión da Araucania e unha cidade moi importante encravada no
médio do território mapuche. Para
esta cidade os mapuches son case que invisíbeis, apesar de estar
rodeada de reducións.
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Non eremos nas
teses de
homoxeneización
da povoación,
que son fictícias,
non responden
á realidade.

A presenza dos mapuches na rua
chama á meditación . Busca "im pactar" frente aos ollas do chileno
comun. Por outro lado· búscase
apresurar ou presionar ao governo polo efectivo cur:nprimento do
que se lle ten proposto en relación co naso povo , o recoñeci mento constitucional , a nova lei
indíxena. Asi como dar canta doutros intereses que ternos nós, que
pasan pala nosa própria identidade , pala nasa própria conexión
como grupo e a conformación polo tanto dun movimento. Rodeanse os símbolos que identifican ao
pavo, como bandeiras ... e, fundamentalmente un proxecto político
no que eremos e que vai pola vía
da autonomía.

Un simple azar fixo que nos ·nacesen .nesta parte do mundo, no Norte, na zona dos privilexios. Qu.e
diferente sería se nos nacesen no Sur, no chamado Terceiro mundo.
Pero os privilexios son así, aturden e allean as conciencias e nos emborrachan coa ilusión do esquecemento, porque o privilexiado empecínase en vivir ignorante da súa condición, sen lembrar que a
súa abundancia aséntase no desposuimento dos outros.
Neste contexto, a necesidade de solidariedade vai mais aló de ser un xesto "xeneroso ou altruísta" da
nosa parte. Debe ser unha obriga.

f.-------------------·
j

1 Mais información:

Nome: ..........................................................................·...........

1

: Enderezo:........... ........................................................ :............ :

está nas túas mans

le

Recentemente ten habido grandes mobilizacións mapuches.
Que pretenden?
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Para o povo mapuéhe {Mapu-Terra; Che-Home) a defensa da te-rra e a recuperación do território
usurpado ou adquirido de xeito

xime militar) tniciou en 1988 a explotación da Araucaria araucana

fraudulento aos seus devancel·
ros, é o ponto central da sua loita
por sobreviver como cultural e

especie única no mundo e sustento de familias indfxenas, que
. desenvolven unha economia ba-

minoría étnica.

· En Quinquén (Lonquimay, IX rexión de Chile) atópase un bosque de araucarias con especies
de até 1.200 anos. a sua extensión, 1.500 Ha, despertou o inte-rese de sectores venceftados á
expoltación do bosque nativo.

É a caso da Sociedade Galletué,
pertencente á Sociedade LamoÉ ese tamén o obxectivo da
ocupación de terras que se está
levando adiante?
Claro, a ocupación de terras resposta á escasez de terras. Pero a
conceición que está gravitando sobre o noso povo na actualidade é
superar ese conceito de terra, o
que buscamos é integrar o coneito
de território, estamos anunciando
un direito básico que é o de todo
povo a dispar do seu território e
nós sabemos cal é o noso território, é o que conforma a IX rexión
da Araucania e zonas adxacentes.
Ainda que se respeiten os certificados legais, estas terras non son
máis que os restos do noso território que o estado nos permitiu conservar. Esiximos território, e cando
esiximos território, non estamos a
dicer que irnos botar á povoación
chilena que vive "acá" xa por máis
dunha xeración, estamos a falar
dunha fórmula que permita criar
nesta rexión un xeito de governo
compartido, sen cuotas ou porcenta>ces pre-estabelecidas de representación tanto de chilenos como
de mapuches. A cantidade de representantes vai estar determinada en eleicións democráticas e
abertas en función do grau de empatia dos candidatos que se identifiquen cos intereses da povoación
rexional. Estamos pensando máis
que nada un xeito de governo autónomo para a rexión onde se contemplen algunhas características
de seu, quer dicer, o respeito ao
seu carácter étnico mapuche, isto
implicaria a oficialización do idioma
"mapugungú" e a sua utilización
tanto a nível da adminsitración pública, como da educación e dos
meios de comunicación de masas,
en conxunto co "castellano".+

liatt e Liedo que ao amparo dun
decreto {dictado en 1979 polo :iré..

sada na recolleita do fruto desta
conífera: o piñón.
Os mapuches Pewenche opuxéronse unha vez máJs, recorrenéfo
á xustiza chilena co obxecta de
que lles recoñese o díreito de
propriedade sobre as terras,
mais a xustiza ratificou os títulos
de dominio a favor dos empresarios, fixando unha data para os
Mapuches desaloxaren o fugar.·

Diante (festa situación so1i0ttaro}l
ao ~ovemo denmcrático ~ i~
pedtse a tafa de ártxtes, e dett-

baza da ameaza: o desaroxo.

vese a execuciórt da orde de desato~o, soltcitude que se ooncretou nun décreto de proibición para a tala (prlmeiros mesfi de go..

mou o prezo como,excesivoJ' afirmanoo que non o pagará1 buscando saída nunha proposta altefnativa conSístente en transtormar o val de Quinquen en Parque de Araucanra. Jsto lograrfase

vemo democrático) e inicio de

conversas para que o EstadQ
comprase as terras "ocupadas"
pota empresa madeireira~ para
seren restitUídas ás iamittas Mapuche-Pewenche.
Maís a Sociedade non parece
disposta a unha so1ución deste
tipo ~ teo fixado un prezo equivalente a 1O mHlóns de dólares
polo 'bosque. Mentres, xoga a

O

tricio Aylwín (Palacio de La Moneda, $antiago; ehlte).

governo pola sua banda estl~

O~as campañ~s

de acwaHda;

de son a toma de ,.fondos». O

ano pasado foron detidos catorce campesiños mapuches pola
toma da finca Santa Elena, pro~
priedade ® 506 Ha. que t~a1...
mente ~rtence á Forestal MHJalemu, sub-sldiárf a da Fore-stal
Arauco. Non obstante, os cam.pesiños reclamaban para sí os
terreos, argumentando que nas
foran usurpados aos seus devanceíros. Dirixentes-Oo "Conse-jo de Todas tas Tierras" esíxtron

coa vénia do Parlamento e un
decreto de expropiación,, deixan~
do ao estado en condicións de fixar un monto compensatório.

Esta medida non está moí ciara a
longo prazo_ Os mapuches solic¡..
tan a solidariedade internacional
con cartas que deben dirixír-se

posteriormente a sua posta en

Uberdade,+

ao PreSidenté da República, Pa-

Chile gastou máis na exposición de SeviHa
que en .t odos os programas sociais cos mapuches
Como ven os mapuches os
preparativos para a celebración
do V Centenário?
Aí coinciden absolutamente todos
os mapuches en que o "carnaval"
que se pretende facer nos dá noxa, non se pode dicer doutro xeito. Nexo porque hai un argumento
moral .que impediría calquer festexo e é a cantidade de mortos, o
xenocídio que se praticou nestas
terras por parte de España. Falamos do xenocídio directo, os mortos indíxenas produto da guerra
de conquista, asi como o xenocídio indirecto polo traballo forzado
e o contáxio de enfermidades. os
españois chegaron a Chile no
1542, e "acá" no 1551, unha parte
importante da povoación mapuche morreu por "chavalor" (viruela) nestes primeiros momentos ...
Hai cifras ao respeito, segundo algun autores, no que se coñece
agora por América latina había 80
millóns de persoas no momento
que agora pasou a chamarse o
da chegada dos españois, cara a
encentro, para nós non ten sido
1650 esta povoación tíñase redupara nada un encentro. Cremos
cido a pauco menos de 1 o millóns, se un fai cálculos máis ou · que o encentro non se ten producido porque neste momento no
menos apresurados teríase que
continente habitan 30 millóns de
supoñer que morrian 500 mil indíindíxenas nunhas condicións de
xenas ao ano nestas terras.
marxinalidade inima>cinábeis, cos
piares índices de calidade de vida.
Somente as martes son argumenNo caso dos mapuches respeito
to moral abando para non celebrar
do resto da povoación nacional:
nada. Outro é que a cuestión do
os pi ores índices en saúde, en esque se denominaba a conquista e

colaridade, en alcoolismo ... Todo concentrado "acá" esta é a
rexión máis' pobre ou
está ao mesmo nível
que outras rexións pobres pero tendo máis
capacidade produtiva,
máis recursos, máis
povoación ... E a pobreza, por que? por
que se concentra en
nós? ... entón non se
ten producido o encentro, néganse a vernos como realidade
histórica, cultural, négandose a vernos como povo.

au.n

(Jtiedamos( ,~
indios !!! '

España celebra a feira
mundial de Sevilla, os
Xogos Olímpicos de
Barcelona, o alzamento de Madrid como capital cultural de EuroA NOSA TERRA
pa ... e cando sabemos as cifras enormes en milleiros
de millóns de dólares que se teñen gastadb niso ... agachando,
polo demais a visión que os próprios indíxenas ternos do quefoi a
presenza española. Chamanos a
atención e dóenos que, por exemplo, o estado chileno~ para se
apresentar na.. feira de Sevilla gaste 1O millóns de dólares no "stand"
que vai apresentar, son algo así
como 3.500 millóns de pesos,

eses cartas non os ten nengun
programa social que se estexa desenvolvendo neste momento para
os mapuches. Diñeiro que puderon ter ocupado en nós preferiron,
investilo en vender unha ima>ce de
Chile que non responde para nada
á realidade. (Exponse incluso un
pedazo de xelo antártico de oito
metros de altura e oitenta toneladas de peso).
Non hai encontro na medida que
se nos oculte. E non habelo na
medida en que o í ndio non morra
na América latina, que morra o
conceito co cal se nos agrupou e
se nos deu a coñecer a Europa.
Todos caímos no mesmo saco,
no mesmo conceito. Varreuse
coa nosa especificidade e ese
conceito marcou quen era o colonizado, o domeado na estrutura
colonial que fundou España e
que posteriormente seguiron os
estados Latinoamericanos. A
marte do índio non significa a
marte do Mapuche, do Choar, do
Zoxil, do Moha ... significa o renacimento destas entidades étnicas
de novo á história e ao futuro.
Cremas que os 500 anos deberían ser un motive para a reflexión e para procurar definitivamente o encontro e non o que está a suceder agora, que non é outra causa que agachar a realidade baixo festexos que nos ferirán
fondamente.+

r.----·
----------------·--- iiis~rla d; Gatkia,
Os Irmandiños
1Textos, documentos e bibllografia
1de Anselmo López Carreira
1
obra oferece documentos e
1Esta
textos de leitura accesíbel para un
1público preocupado pala historia
de Galicia, a quen compre dotar
1 dos
meios para a interpretación
axeitada
1 do proceso histórico,
que ten neste período unha infle1xión fundamental.
1
''. !)JI , "--'-_;_--'----_;_--=},l~i,~~:..c:a
~
L

Historia de Galicia

1' EDICIÓN ESGOTAOA. A2ª EDICIÓN ÁVENDA .

"'

. :n

PVP: 950 pta.
NR de páxinas: 148.

de F. Carballo, F. Senén, A. lópez Carreira,
Luís Obelleiro e Bieito Alonso
2ª EDICIÓN ESGOTADA. A3' EDICIÓN ÁVENDA

EN PREPARACIÓN:
3.- A cultura castrexa, de Francisco Calo. 4.- A Galicia romana, de
Felipe Arias. 5.-0 Reino de Gallcia, de X. Annas Castro. 7.-A igrexa
galega, de Francisco Carballo. 8.-A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 9.-A desamortización, de Ramón Villares. 10.-Historia económica
contemporánea, de Xo~ Cannona. 12.-Lingua e Historia, de Santiago
Esteban. 13.-Prensa e outros medios de comunicación, de G. Luca de
Tena. 16.-0 Agrarismo, de Henrique Hervés. 17.-0 movimento obreiro, coordenado por Dionisio Pereira. 18.-0 nacionalismo, de Xusto
Beramendi. 19.-Guerra civil e Resistencia antifranquista, d~ Bernardo
Máiz. 20.- Transición e autonomía, de X. R. Quintana e outros.

Novas investigacións e novas
necesidades sociais esixen un
novo esforzo de interpretación
na mesma liña intencional:
obxectividade e visión do proceso histórico de Galicia desde Galicia.

.

1
I
1
1
_.J

PVP: 1590 pta.
NR de páxinas: 288.
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Duas empresas compiten pala concesión do servizo

O concello ferrolán

dubida da viabilidade da rec·

xe de lixo
pos governantes (BNG en Fene,
Esquerda Galega en Narón, socialistas en Neda e Ares e independentes en Mugardos) non
impide que es tes ·con9ellos fagan un frente comun c·ontra Ferrol, apurados pala dificuldade
de verter nos seus próprios términos municipais. Estas Corporacións sosteñen ademais que a
reciclaxe do lixo, é unha solución moderna e ecolóxica que
está a ser aplicada con rendabílidade en numerosos países europeus, ademáis de ser escasamente contaminante.

• E. SANFIZ/FERROL

"Resíduos sólidos
urbanos" é a científica
denominación do lixo
que se está a converter
neste fin de século nun
dos principais problemas
das grandes
aglomeracións urbanas.
A sua difícil eliminación,
atraves do vertido, a
reciclaxe ou incineración
son algunhas das
problemáticas opcións
que barallan os
governantes das urbes.
O lixo transformouse
nas últimas semanas en
mazá da discórdia da
· axitada vida política da
comarca de Ferro!.
O pasado 20 de Marzo a Comisión de Governo do Concello fe.rrolán decidiu pechar a planta de
reciclaxe de resíduos da Mancom un idade de municípios, atendento ás protestas dos viciños
das zonas limítrofes, que se
queixan do mao funcionamento
do vertedeiro situado nas imediacións da planta. A decisión do
grupo governante en Ferrol
(PSOE e Esquerda Unida en coalición) xerou a indignación da
maioria da mancomunidade formada polos alcaldes de Narón,

Intereses económicos

Fene, Neda, Ares e Mugardos
que recurriron aos tribunais e a
diferentes autoridades, alegando
a imposibilidade do Concello de
Ferrol para pechar unha instalación que non é da sua propriedade, sen dar audiéncia nen posibilidade de recurso aos verdadeiros titulares.
Nestes momentos a solución do
conflito pertence xa ao mundo
xudicial, ainda que nengunha
das partes descarta unha saída
negociada que polo momento
semella lonxana.

O funcionamento
de Mougá
Segundo o grupo de governo fe-

Un metro

para A Coruña
"Ainda recente o anúncio de Xosé Luis Agudín,
responsábel dos servícios urbanísticos municipais
sobre a posíbel construcción dun metro en A Coruña,
as reaccións non se fixeron esperar", comenta Andrés
Losada na edición coruñesa de La Voz de Galicia de
24 de Abril, a prol dunha iniciativa que non recolle no
resto das edicións. "Desde os que apoian a idea, por
causa da catastrófica imaxe que presenta o tránsito en
superfície, até os que a recusan polo seu enorme custe
e as moléstias que xeneraria, o certo é que todos
están dacordo no seductor que é o proxecto. O
contínuo desenvolvemento do golf da Zapateira parece
darlle a razón".
A iniciativa fora adiantada desde a edición de A
Coruña do 1 de Abril, no mesmo diário. "Unha empresa
filial de Rente realiza na actualidade un estudo para a
construcción do metro suburbano de A Coruña. ( ... )O
proxecto consistiría na criación de ao menos duas liñas
de metro suburbano para facilitar a comunicación co
campus universitário. Un dos tramos remataria na
praza de Ourense, mentres outro conectaría coa
Ronda do Outeiro no polígono dos Rosais. Amais, a
empresa considera a ampliación dun carril férreo entre
Santiago e A Coruña."

rrolán, a planta de reciclaxe non
funciona debido á grande cantidade de resíduos irrecuperábeis
que chegan ás suas instalacións.
Os metais, plásticos, cristal, ou
neumáticos vellos que van misturados co lixo provocan unha utilización constante do vertedeiro
adxacente a Mougá e causan incluso que o "compost" producido
na planta sexa de baixa calidade
para a sua utilización como abono. Os viciños da zona quéixanse dos cheiros, dos plásticos que
voan, dos contínuos incéndios e
da inexisténcla de compensacións en forma de asfaltado ·de
camiños ou alumeados. Esquerda Unida apoia as peticións dos
viciños da zona rural de Ferrol,
onde se ubica unha das suas
principais canteiras eleitorais, e

indica que se a planta non fun ciona hai que pechala, igual que
se postula o abandono de nucleares ou celulosas , ainda que o
peche supoña a perda dun investimento millonário.
Pola contra os Concellos da ria
defenden con unllas a viabilidade da planta de reciclaxe. Segundo o critério destes municípios, sementes haberia que diversificar a recollida do lixo seleccionando previamente cristais, pillas, neumáticos ou aceites usados, e facer pequenos
investimentos para mellorar o
funcionamento da reciclaxe e
perfeccioar o produto final, reducindo ao tempo a cantidade
de "inertes" ou produtos non reciclábeis. A diversidade dos gru-

descolonizadas de Asia e
Africa". Este comentário de
Charles Lane aparece no
número de 27 de Abril do
semanário Newsweek. "O
Terceiro Mundo non podía ser nen o primeiro (O Oeste)
nen o segndo (o bloque soviético). Pero agora que xa
toi a Guerra Fria empezamos a criar un vocabulário
distinto ( ... ) xa é ben hora de nos librarmos de lugares
comuns coma Terceiro Mundo.
O Terceíro Mundo debera terse abolido hai tempo.
Desde o comezo era un conceito que laminaba vastas
diferéncias de cultura, relixión e natureza étnica. Que
tiñan en comun Salvador e o Senegal? Que tiñan que
ver eses dous paises con Bangladesh? Unha das
guerras mais encarnizadas desde a do Vietnam
ocorreu entre dous irmáns do Terceiro Mundo como
son Irán e Iraq" ( ... )
"Hoxendia hai duas novas forzas que van contra a idea
vellouca do Terceiro Mundo. A primeira é a vitória
occidental na Guerra Fria. Xa non hai dous mundos a
competir en contraste cun terceiro. Os políticos xa non
poden xogar cun super-poder contra outro nen apresentar
as suas receitas como alternativas para o comunismo ou
o capitalismo despois de definiren ambos como
inapropriados. A segunda razón é o crecemento rápido de
moitos dos paises que mesmo onte foron pobres.( ... ) As
regras deben ser iguais para todos sen distinción de raza,
etnia, relixión o clima. Hai só un mundo".

Borrar o Terceiro Mundo

A vitória pírrica de Major

"É que nunca tivemos outro nome para as nacións
pobres e inestábeis do Sul? O de Terceiro Mundo é un
invento dos intelectuais franceses nos anos 50 que
querian porlle unha mesma etiqueta ás nacións recén

"Ternos que ser realistas despois do recento final de
votos. O Reino Unido está metido nunha recesión ·
imparábel. Mallaron no governo como en centeo verde
durante a campaña electoral. Os cerebros grises da

Os grupos políticos, os alcaldes
e os Concellos ocupan o primeiro plano da imaxe do "conflito de
Mougá" pero ao fondo albíscanse intereses económicos. Segundo algunhas fontes, a disputa do horizonte líbranna a empresa construtora e explotadora
da planta até o pasado 20 de
Marzo --os cataláns de Erpcrcontra Dragados y Construcciones, concesionária do servizo de
recollida do lixo en Ferrol e Narón , quen apetecería tamén coidar da reciclaxe, e que presionaría neste sentido aos governantes de Ferrol.
Polo momento a planta continua
fechada, Erpo anunciou unha demanda contra Ferrol por incumprimento de centrado, e o conselleiro Guiña Crespo presenta ufano o seu proxecto de plantas incineradoras para os resíduos de
toda a Galiza. +

equipa conservadora estaban convencidos da sua
derrota'', di o editorial do laborista The Guardian de
Manchester no seu comentário editorial do 11 de Abril.
(... )A votación do 9 de Abril sinalou probabelmente a
transición británica cara unha democrácia xaponesa na
que un partido governa durante décadas e na que os
cambios reais (Major no canto de Thatcher) son internos
e de facción. No entanto, unha oposición valeira de
propostas, de análises e de experiéncia parece
condenada ao papel sempiterno da oposición".

A guerra das drogas
está perdida
"A provincia dos Estados Unidos está a ser destruida a
causa da actual política contra as drogas", di o
economista ultra-conservador norteamericano Milton
Friedman nunha entrevista concedida ao semanário Der
Spiegel de 24 de Abril. "Os mortos pola droga son dez
mil mais cada ano, os cárceres estan ateigados de
delincuentes e a policía adica o mellar do seu esforzo a
perseguir narco-traficantes? así que non lle }!Ue dá
moito tempo para investigar outros delitos. E case
imposíbel citar algun resultado positivo na guerra contra
a droga e ainda non talamos nada das consecuéncias
que tivo en Peru, Colómbia ou Panamá". Friedman
califica de inaceitábel a extensión da guerra
norteamericana das drogas a Latinoamérica. "Como non
podemos facer cumprir as leis na nosa própria casa,
mandamos soldados, helicópteros e equipas especiais a
estragar todo neses paises. (... ) Perseguidos e
perseguidores están unidos polo mesmo interese. Os
que venden droga e os que a cultivan e fabrican sacan
bos cartos gracias á proibición. Os que están a
perseguilos tamén, (... )ven como melloran as suas
carreiras, as suas posicións na sociedade e os soldas
que gañan. A sua populariedade é enorme".+
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. VIAS DE COMUNICACIÓN

Máis do 70°/o dos investimentos en infraestruturas foron dedicados ao ·AVE

Galiza ·mercado de certo interese
para·a RENFE
O pasado dia 24 de Abril, o Director
Xeral da RENFE, Eduardo Moreno,
espuxo en Santiago o Plan da
empresa, coque a compañia espera
"modernizar servizos e adecuar a
oferta á demanda".
Ás perguntas dos meios de
comunicación sobre a existéncia

dalgunha acción destacábel da
Compañia na Galiza, Moreno
centrou a responsabilidade no
Ministério de Obras Públicas e
Transportes, sinalando que a Rente
soniente pode mellorar o servizo,
correspondendo a modernización de
infraestruturas ao Ministério. Despois

de dicer que a Galiza é un "mercado
de certo interese" para a RENFE e
que "a distribución de povoación na
Galiza non é óptima para o tren, pero
isto non quer dicer que sexa un
mercado desleixábel", deixou cair o
conceito de tren como servizo
público vai ser moi limitado.

elevar as velocidades tipo
a 160 Km/h. Esta mellara
Outras fontes indican que
na infraestrutura ferroviária na Galiza agonizou ando que se trata é de predispor á opinión pública
te a chegada do proxecto
contra a má marcha do fedo Tren de Alta Velocidade - T.A. V.- e ante a
rrocarril , con vistas a xustiprioridade absoluta dada
ficar o peche das depenao Plano Nacional de Esdéncias, a privatización de
tradas. Efectivamente, a
servizos , a redución de
orde política do Governo
plantela de persoal -que
na Galiza poderia afectar a
en 1988 para que o TAV
estivese circulando entre
douscentos trinta e cinco
traballadores/as- e a reMadrid e Sevilla en Abril
de 1992 -agora- supudución de transporte ferroxo que máis do 70% dos
viário. Esta estratéxia serinvestimentos destinados
viría para profundizar na
a infraestrutura se investiidea de plena liberalización
sen no AVE -alta velocido transporte ferroviário ,
dade española. Namenabandonando todo sentido
tres outros estados optasocial e público.
ron por elevar a velocidade média das suas redes,
A competéncia
quer dicer, por. un sistema
co automóbi'
que permita facer aos
ANXO IGLESIAS
SeUS ferrocarris máiS COmO ferrocarril é un méio de Protesta pala supresión de liñas en Filgueira (Crecente).
transporte con máis de 1rn
petitÍVOS, a idea do Goveranos de existéncia na Galiza. A
estradas medra cada vez máis,
do na recesión do transporte feno español é constituir proximarroviário: suprimindo a rede de
talar do transporte na Galiza é
Administración aceita a sua demente a liña de alta velocidade
vendas da empresa, incumprindo
cadéncia como consecuéncia
falar do transporte por estrada.
Mad rid-Barcelona-Frontei ra,
os acordos cos sindicatos e
inevitábel da competéncia co
Este é o meio dominante nunha
xunto a unha rede convencional
abandonando tráficos en base a
xeografia dispersa que conta
resto dos meios.
terceiromundista e sen posibilicunha das redes máis extensas
cálculos fictícios.
dades de competir coa estrada
de todo o Estado, ainda que na
Na comparación co automóbil,
-tanto en mercancías como en
O Plano de Transporte Ferroviáhai que ter en canta, sen embarsua meirande parte esteña consviaxeiros- e abocada ao peche
r i o -P.T.F.- aprobado polo
go que nunha cidade de tamaño
tituída por estradas comarcais e
de boa parte das liñas.
Consello de Ministros en 1987
médio a circulación de veículos é
locais, pequenas, sinuosas, cun
Por outra banda , o acorde do
daba a entender que a reestrua orixe do 100% da concentraancho menor de 6 metros e sen
Consello de Ministros do pasado
turación do ferrocarril rematara
ción de monóxido de carbono e
aglomerado asfáltico.
26 de Xaneiro, que prevé impo(e que se camiñaba ca¡a a sua
de chumbo, do 60% do óxido de
tantes dotacións para auto-estrapotenciación. O Plano contemAo lado disto, o tráfico ferroviário
xofre e do 50% de partículas didas e autovías, relegando a un
plaba un investimento de 2, 1 bifoi disminuindo até situarse moi
versas , con efeitos directos e insegundo plano ao ferrocarril, fai
llóns de pesetas e tiña entre as
por baixo das cotas acadadas
directos sobre a saúde - redu p'ensar que o Governo está resuas accións máis importantes
polo resto das empresas europeción de defensas, consecuéncias
nunciando ao tren, coa excepo desdobramento da vía en dias e segue descendendo sen
tóxicas canceríxenas ... - e soción do AVE e algun cercanías
versos tramos -como · por
que os directivos da RENFE fabre o entorno --enmugrecimende Madrid e Barcelona que lle
exemplo entre León e Monforgan nada por impedilo. Pola conto, corrosión ...- Apesar disto e
resulte rendíbel. +
te-, o que se aproveitaria para
tra, a política segue profundizande que o número de mortos nas

• VITOR MÍGUEZ

• Nunha recente eliminatória
da liga ACB entre o C. Baloncesto Granada e o Breogán
unha pancarta "nazarí" rezaba: "Vamos a ganar esta eliminatória porque somos mejores y porque son gallegos".
Logo dunha análise léxica
parece claro que o Breogán é
unha equipa galega, pero
non acadamos entender o de
"mejores" dado que a citada
eliminatória cos lugueses
perdero-na por 3 a o e a actual -frente ao Caixa Ourense- vai cun 2 a O en contra
nos dous primeiros partidos.

•P. SAAVEDRA/MONFORTE

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

Monforte, zona ferroviária en declive
Monforte, importante nó ferroviário de comunicacións e acceso natural desde a Meseta, viu
o verán pasado como lle suprimiron cinco trens de cercanías e
no que vai de ano o servizo das
unidades Monforte-Ourense e
Ourense-Monforte, das 7 h. e
22, 15 asi como trinta e tres pastos de traballo.
Para dar resposta a este desmantelamento, naceu a Plataforma de Monforte pola Defensa
do Ferrocarril, formada pola prática totalidade de- asociacións e
partidos, non sendo o que
governa o concello, Coalición
Galega, e o Partido Popular.
Convén lembrar que namentres
os governos de Cataluña e Euskadi acadaron investimentos millonários (Cataluña o TAV Madrid-Barcelona enlace con Europa e Euskadi 300 mil millóns pa-

ra mellara de infraestruturas ferroviárias) Fraga solta bombas
de pqlanque como a Administración Unica.
A Plataforma, que fai unha en-

Namentres
Cataluña e Euskadi
acadaron
investi me ntos
millonários, Fraga
salta bombas de
palenque como a
Administración
Única.

cendida defensa do ferrocarril,
trata de concienciar ás autoridades, administracións, partidos,
sindicatos, e cidadáns, da necesidade de defender este meio
de transporte público e ao mesmo tempo , coas suas accións
reclamar para Monforte e para a
Galiza:
- A mellara das infraestruturas,
porque delas depende o futuro
do ferrocarril e a comunicación
co resto do Estado e con Europa, esixindo o que xa estaba
proxectado no P.T.F. -dobre vía
entre León e Monforte e velocidade de 160 Km/h ampliando o
proxecto ·até Vigo-, ademais
dunha nova liña entre Lugo e
Santiago e no tramo Vigo-Tui
que vertebren as comunicacións.
- Non eliminación de postas de
traballo na Galiza e, especialmente, na Estación de Monforte.

- Reposición imediata dos servizos suprimidos entre Monforte
e Ourense, unilateralmente, pola RENFE.
- Servizos necesários e adecuados á comunidade na que
vivimos, cuns hor(uios adecuados, co material de transporte de viaxeiros e mercancias moderno e que se adapte
á capacidade da xente que os
utiliza.
A Plataforma matiza que non
esta en contra da alta velocidade senón que, tendo en conta a
situación de crise existente ,
aposta polo máis factíbel que é
a realización de proxectos acordes cos recursos existentes ,
deixando as obras faraónicas
que "depauperan os presupostos do Estado sen que a meirande parte da povoación obteña benefício".+

L----------~----------------------------------------------------- - ------------------------ - -------------~

• Asemella que as intencións dos nosos montañeiros •
de colocar unha bandeira galega no Everest non son moi
ben recebidas. Tal é o que
parece lago das declaracións
de Pérez de Tudela (xefe
dunha expedición paralela
' da Complutense e actualmente na España por mor
dun infarto no Tíbet) , quen
denantes do seu abandono
comentaba que " ... todos
pondremos la bandera española en la cima ... ". Non queremos facer leña de árvore
caída, pero o do infarto, non
seria por mor da descoberta
da enseña que Albino e os
seus portaban na mochila? ...

• A menos xotnadas para a
inauguración dos XXOO as
polémicas seguen a inzar o
seu enterno. A ultima delas
protagonizouna Ángel Colom
e o presidente de e.o.e. Josep Miró i Ardevol, quen amenazaron cunha manifestación
paralela aos actos inaugurativos. Desta forma parece claro
que no 25 de Xullo a principal competición olímpica será
a da "marcha atlética-reivindicati va"; ainda que sempre
que a policía o considere
oportuno cabe a posibilidade
do comezo das eliminatórias
de 100 metros lisos.

• Din que a actual temporada do R. C. Deportivo é nefasta. Orabén, por máis voltas que lle demos compre
non perder a esperanza, sobretodo porque o clube herculino vai bater un recorde
endexamais batido ao longo
da história. Desta forma, os
coruñeses será a única equipa que consiga que as semifinais da Copa canten cun
conxunto de segunda cando
nos cuartos os oito participantes eran de primeira.

• E como as desgrácias
nunca veñen soias, o Deportivo parece ser un fato delas.
Despois do fiasco do "caso
Fran" dician os coruñeses
que co convénio de colaboración co R. Madrid o Deportivo teria trato preferente
cos brancas; di as despois
non eran capaces de fichar
nen a unha humilde figura do
filial madrileño. Conviria lembrar-lle á directiva deportivista que concreten máis o dos
''tratos preferentes" pois estes poden ser de variada natureza, como os que unen ao
amo mailo escravo , poñemos por exemplo ... +
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NOVAS FRONTEIRAS ECONÓMICAS

Raul
Fornet
A nova orde
mundial exclue
a dous de
cada tres
seres humanos'
1

Pare

Raul -FornetBetancourt
naceu en
Cuba, _
estudou
nos anos
60 en
Salamanca, senda
actualmente
profesor de
filosofia na
Universidade
de Aquis·grán
e director da
revista de filosofia
Concordia. Fornet
expuxo na Semana
Galega de Filosofia as
suas ideas sobre a.
función e o sentido actual
das fronteiras, nunha
ponéncia que introduciu
con versos de Rosalia
de Castro.
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"Na miña mocidade lein a Rosalia
de Castro, grácias a un profesor
galega que tiven en Cuba. Lein as
suas novelas e a sua poesía e para o tema que falei na Semana de
Filosofía, referido ás fronteiras, víñanme ben duas po·esias de Rosalia de Castro que talan do problema do emigrante que se ve
abrigado a marchar (Galicia está
probe/ i á Habana me vou ...). Para
onde queira que vaia o emigrante
leva consigo a sombra espesa da
terra que deixou, quédalle o sentimento de arraigo, de lembranza
da pátria, da família e da paisaxe
que deixou. lmpresionoume moito
esa visión de Rosalia de Castro
sobre a emigración que é un dos
grandes problemas que ten hoxe
planteados Europa mesmo cando
se fala da apertura de fronteiras".

'Estanse criando
fronteiras internas
dirixidas a
emigrantes e
povoacións
marxinais'.

mén doutras nacionalidades). No
home emigrante vense claramente
os límites da ideoloxia oficial. Os
emigrant~s teñen forte problemas
de integraeión social e no político
négaselles o·direito a voto.

O termo fronteira implica sempre separación? Na Europa do
93 fálase de rachar coas alfánVostede expuxo a idea da fronteidegas pero estabelecendo un . ra como lugar de solidariedade.
control rigoroso do Sur.
Hoxe asistimos á mundialización
Hai unha perspectiva forte que
dun sistema económico e político
perfila o problema das fronteiras
excluinte porque non é universalique é a dinámica do desenvolvizábel, non pode f_acer participar a
mento económico e político de Eutoda humanidade a un mesmo nível. O sistema capitalista ten fortes
ropa occidental e central, co eixo
dun sistema de mercado que tenlímites de expansión e a fronteira
de a romper as fronteiras. Esa é a
ten hoxe en día unha misión espeideoloxia oficial hoxe en Europa.
cífica de resisténcia contra a invaAo mesmo tempo estase facendo
sión das transnacionais e tamén é
a experiéncia dun resurximento de
un elemento de comunicación. Non
fronteiras internas dirixidas especreo na idea de que as nacións se.
cialmente aos emigrantes (turcos
encerren nun provincianismo cego,
na Alemánia e norteafricanos na
pero a función das fronteiras é deFráncia, especialmente, pero tafender o espácio próprio, onde se

criaron urihas características de vida e cultura específica, pero ao
tempo a fronteira é comunicación.
Precisamente neste último ponto
decídese a solidariedade.
Estou en contra dun governo universal e a prol de programas de
apoio a rexións abertas a nível de
solidariedade. lntercámbio de nacións, por pequenas que sexan,
desde a solidariedade. O proxecto
político dunha comunidade universal de povos teria que pasar por
un periodo histórico preparatório
que seria o exercício da solidariedade entre os povos.

A sifuación mundial parece máis
camiñar á criación dunha espécie de cordón sanitário entre os
países desenvolvidos e todos os
demáis. Con tendéncia a excluir
a estes últimos do desenrolo.
Desaparecida a fronteira LesteOeste ese vai ser o novo lugar de
conflito. Grandes países do que
antes era o chamado Segundo
Mundo (no Leste Europeu) van pasar a situacións de terceiro mundo,
e a gran fronteira do futuro vai ser
entre ricos e pobres, Norte e Sul,
co agravante de que se vai aumentar a dependéncia dos países
probas, e o meu pronóstico é que
vai ir adiante a idea de que son países dos que se pode prescindir.
É o camiño de Latinoamérica ou

Africa?
Pódese contar con países como

Singapur ou Corea, que están no
límite, pero cos países deses continentes que cita si pode chegar o
momento en que desde onde se
decide se queira prescindir. Hoxe
vivimos no desafio da reestruturación do mundo.

As fronteiras do mercado
A fronteira dos EEUU, que capitanean o discurso do mercado
libre e sen valados, é a máis
resgardada e impenetrábel.

É un muro entre ricos e probes,
cheo de arame, burocrácia e policias. A política norteamericana
con México, criando o que chaman unha zona de libre comércio,
penso que vai ser seguida por outras zonas de superdesenvolvimento económico. Entrarían en
contacto só co sector da povoación dos países probes que lles in-

'O despertar das
conciéncias
nacionais na Europa
vai obrig~r a
reestrutu rar as··
Estados'.

teresa {por comércio, por enerxia
ou recursos naturais) e iso seria
un 30% dos habitantes . Esa é a
política que están realizando governantes como Fujimori no Peru
ou Salinas de Gortari en México,
facer programas sociais e económicos que marxinan a duas terceras partes da povoación, criando
unha fronteira interna entre integrados e marxinais.

Vostede leva moitos anos en
Europa. Coflece o problema das
nacións sen estado de Europa
occidental? Encontra paralelismos coas nacións da URSS recén independizadas?
O resurximento das identidades
nacionais é unha tendéncia de re• cuperación de espácios próprios.
Hoxe estase activando a memória
dos povos que estivo sufocada asi foi na Europa do Leste-, e tamén pode suceder en países multinaiconais occidentais. O desafio
vai ser que cando se acrecenten
as contradicións sociais e económicas o despertas desar identidades vai abrigar a reestruturar eses
estados, recoñecendo o carácter
plurinacianal. Daquela ou disolven
a sua estrutura centralista monolítica ou camiñan a confederacións.

O conflito de Cuba coas emisións
da TV Martí modificou a conceición das fronteiras, porque o espácio de comunicación-xa non ·
pode ser acotado hoxendia. Como poden reaccionar os povos
frente a esa invasión cultural?
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Para os países pequenos, probes
ou en vias de desenvolvimento, é
vital o que eu chamo démocratización do saber e a tecnoloxia. Os
grandes meios dos novas coñecim.entos cada vez van quedando en
menos manos, e deben criarse os
canales apropriados para intervir
legalmente na cuestión e camiñar
a unha expansión deses medios.
Hai que camiñar a unha transferéncia democrática das tecnoloxias
e fac_
elas menos monopolizábeis.

EEUU retirouse da UNESCO por
iniciativas como o Informe MacBride, que ian nesa dirección.
Por iso debemos camiñar a modificar esas institucións. O perigo da
ONU hoxendia é converterse en
instrumento da política dun só país.

'Para os países
pequenos,
pobres ou en
desenvolvimento é
primordial
a democratización
do saber e
a tecnoloxia'.

a etapa das democrácias formais
fracasou: van xa tres golpes de
estado, en Haití, Venezuela e Peru. Son indicadores de que esa
etapa fracasou e hoxe hai máis
probes que nos anos 70.

nas son moi fortes e non están integrados en estruturas políticas.
Un plan de transformación global
pasa por comprender as motiva.:.
cións destes novas movimentos,
dialogar con eles, ~mber o que lles
interesa.

aliada dos viaxeiros

Os movementos sociais, o crecimento demográfico, o indixenismo, ... son indicativos de que a democrácia fracasa porque non é social, e para mudar ese panorama
precísase unha sacudida no ordenamento xurídico e estatal vixente.
A primeira reivindicación dos movimentos indíxenas é que os estados
como Guatemala, Peru ou Ecuador
éon máis dun 60% de povoación
indíxena se declaren estados multinacionais, e esa reestruturación da
xeografia estatal de América Latina
pode ser decisiva.•

Latinoamérica é un exemplo diso que vostede di, e as saidas
de Nicarágua e El Salvador son
novos dados políticos. Que alternativa pode nacer tendo tamén en conta o peso dunha demografia en plena explosión?
En América Latina vai haber unha
forte sacudida social. Se as democráci as europeas teñen límites
respeito á povoación emigrante
eses límites en América Latina
son case para toda a povoación, e

percorre as narracións de viaxeiros
estranxeiros pola Galiza nun
período de tempo que vai desde

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

fins do século XVIII até os anos 50
desta centúria.
Un camiño que se anda na nosa
memória colectiva de nación

Unha nova alternativa
XAN CARBALLA

A esquerda respeito a este novo
cenário ten poucas respostas?

É difícil programar alternativas ,
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pero desde a perspectiva dos países do Sul o que urxe é elaborar
un plan: O comunismo existente
fracasou como plan e ternos que
traballar desde a perspectiva do
85% de habitantes do planeta que
están excluidos dos benefícios da
capitalismo global. Ese é o desafio
actual de calquer filosofia política.
Nese terreo está case todo por facer e non creo que se poda dicer
que a batalla está perdida de antemán. É certo que non funcionan
partidos ou frentes revolucionários como coñecíamos hai quince
anos pero ás veces non ternos
sensibilidade dabondo para ver
que existe un cámbio radical neutros movimentos que non son partidos. O que me pergunto é se
non vai haber un cámbio nos suxeitos da política. A nosa tendéncia é pensar que os grandes cámbios fanse através dos grandes
partidos politices, porque asi foi
durante este século, pero creo
que a pergunta está en se ese papel non se está trasladando a outros movimentos. Creo que estamos ante a aparición de novos
elementos de cámbio, sexan nacionalistas, feministas, ecoloxistas
ou outros. En América Latina, por
exemplo, os movimentos indíxe-

'A época das
, democracias formais
na América latina
rematou. Xa houbo
tres golpes d.e
Estado nun ano'.

en marcha.

1

Cando ren1ate
O bloqueo, Cuba
deberá desn1ilitarizar
a sua vida cotián'
En· Cuba a reivindicación da
independéncia nacional é o
elemento de coesión popular
máis importante?

tal para entender o que sucede.

Cuba é algo que atinxe a toda
América Latina e a todo o continente lle interesa que non caiga.
Hoxe é unha fronteira de contenTense pasto o acento en que a
Revolución Cubana ten como cación, de liña de defensa, frente
racterística fundaao- imperialismo de
mental que é sociaEEUU. A situación
lista; para min o lo- 'Non
é difícil porque xa
gro fundamental da
non existen cas.e
propaganda
revolución cubana é
paises neutrais e
a conquista da digiso fai que Cuba en
castrista dicer determinadas
nenidade nacional, como país soberano e
que Cuba é un gociacións de colibre. Ese é o naciomércio teña dificulpaís nunha
nalismo revoluciod ade s. Pero non
nário. Aí está a exdebemos desestisituación de
plicación de que
mar a capacidade
Cuba non se esbode resiténcia do
guerra
desde
roe como outras depovo pala sua
mocrácias socialisidentificación coa
hai trinta
tas da Europa do
idea nacional. Cuanos'.
Leste. Foi un proceba ten dabondo
so moi fondo de
potencial crítico
identificación cunha
para introducir
pátria e unha nación
cámbios sen entresoberana que ten a sua dignida- . guismo e sen unha volta ao pade. O conflito máis que socialissado. Hai grupos importantes
mo-capitalismo foi entre duas naque están traballando nesa dicións que se se enfrentan.
rección de democratización. Cuba debe desmilitarizar a vida coComo ve a actual situación de
tián -e isto é facil dicilo desde
Cuba e as posíbeis saidas?
aqui-, é un dos desafíos máis
importantes que se lle plantea.
Son esixéncias que se plantean
Non é propaganda castrista didesde dentro porque creen que
cer que Cuba é un país nunha
situación de guerra desde hai
pode haber un cámbio sen renunciar ás conquistas sociais
trinta anos. Un bloqueo econóda Revolución, sen entregar a
mico é unha medida bélica ecoñecer esa presión é fundamenfronteira.+
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Cuba
marcha en bíci
Un millón de bicicletas axudan a
solucionar parte do problema de
transporte imposto polo bloqueo
económico norte-americano e co
corte de suministro de petróleo
que viñan vendendo a Cuba os
soviéticos. Os cubanos e as cubanas non tiñan costume nengun da
bici~leta pero os máis noves axiña
se acostumaron a manexala.

A xente amoréase
na rua, bate contra as
portas de entrada. No
adro hai xente nova
sentada no chane outra
menos nova ca ouvido
atento. Serte que hai
altavoces. Non é unha
discoteca, nen un
pavillón de deportes,
tampouco viñeron as
cámaras de televisión.
Non está Madonna.
Trátase simplemente de
escoitar a un uruguaio
miudo cun traxeciño gris
e que ninguén recoñece
sequer cando entra
afastando como pode ao
público. Pero todo é
siléncio mentres debulla
argumentos de inabitual
sentido comun e máis
cando pronúncia con
todas as consoantes a
verba imperialismo. Foi
Mário Benedetti na
clausura da Semana de
Filosofia.

A asociación de
tillos predilectos de
Padrón premiou esta
semana a Vitar Manuel
Vázquez Portomeñe e a
Marina Castaño, muller
de Camilo Jose Cela.
Nada demasiado
extraordinário, non

Non se renden os c_ubanos tan
facilmente ante as enormes adversidades económicas. Unha
fábrica de China vendeulles as
bicicletas e enviou a vários asesores para ensinarlles a montalas, pois chegaron por pezas. lso
provocou non poucos problemas
porque, ainda que pareza doado
organizar as pezas dunha bíci,
non o é tanto. Sobretodo á hora
de equilibrarlas e aliñalas; as primeiras non sairon moi centradas e · os rapaces e rapazas
i a n dando eses De seguir
pelas ruas.
o bloqueo,

Cuba pode

As bicicletas
véndense a pre- transformarse
zos moi asequí- no país máis
beis para a povoación e distri- ecolóxico
búertse através do mundo.
dos centros de
traballo: a
asemblea fixa
prioridades e critérios para adxudicalas segundo van chegando.
Unha vez repartidas as bicicletas
comezou a compra e a produción dos accesórios. O pegamento para os pinchazos vale
cincuenta centavos, a bomba de
aire son catro pesos, o xogo de
ferramentas dous pesos, reflectores, dinamo, candado para gar-.
dala ben segura ...
De seguir o bloqueo, Cuba pode
transormarse no país mais .ecolóxico do mundo. Todo se recicla na
perla do Caribe: o bagazo emprégase para os pensos, en moitas
cidades resucitáronse os coches
de cabalas e nos campos os bois
compiten cos grandes tractores.
Até o cabalo se recuperou como
meio de transporte {... ).
Polo de agora só hai bícis de
dous modelos. Mais a uniformidade non acompaña co gesto cari-

beño: a imaxinación logra que en
toda Cuba non haxa duas bícis
iguais en circulación. Mellaras, reforzas, adornos, asentos supretórios para os mais noves, tándems, sidecar, ... van sendo adaptados e incorporados ás bícis.
O uso masivo da bíci como meio
de transporte chega até a implantación dos ciclo-táxis, que
poden ser un complemento e
servir a aquelas persoas ás que,
por calquer motivo, non lles é posíbel manexalas (... ).
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No seu dominical do 19 de Xaneiro de 1992 "Juventud Rebelde"
anúncia a posta en circulación,
coincidindo coa celebración do VI
Congreso da UJotaCé, de bícis
100% cubanas e ao gosto dos
máis exquisitos: bicicleta camuflaxe e bíci de "timón recto con guardafangos cortos y guardacadenas
y parrillas niqueladas"( ... ).
O Gramma do 29 de Febreiro
conta que se están probando as
primeiras 1:3000 bícis da fábrica
Claudio Argüelles. As bícis, en
período experimental, son estreitamente vixiadas e detectáronse
fallos no sistema de freos e bielas. Montáronse talleres nos bai. rros onde se repartirorí para realizar ali mesmo os axustes e reparacións necesárias {... ). +
AsocIACION DE AMlzADE GALEGO-

ÜJBANA FRANCISCO VILLAMIL

Do boletin CUBA 1&1, número 2, Abril 1992.
Editado pola Coordenadora Estatal de Solidariedade con Cuba (C.E.S.C.).

Haberá outra
oportunidade
A Avilés de Taramancos
Un grupo de paisanos dunha aldea colombiana, reciben en compensación de non se sabe cantos
anos de sometimento e explotación, unha vella avioneta. Despois de recollela no aeródromo
máis próximo deciden conducila á
sua aldea. No percorrido' polas
estradas e corredoiras que conducen á sua vila, vense abrigados
cada poucos metros a levantar e
apartar os postes da condución
eléctrica ou teleg'rafica, para facilitaren o paso das ás do aeroplano. Despois dun árduo e penoso
esforzo cumpren o seu obxectivo:
chegar coa avioneta á aldea.
Este é, resumidamente, un feito
tan verídico e cru como esperanzador e tenro, unha aventura que
lle aconteceu durante os anos da
sua vida de emigrante en Colómbia a Avilés de
Taramancos.
Avilés adoitaba
contalo, dese O
d
xeito especial e
s mo os
inconfund íbel deste rexidor
que tiña e que caracterili>ans
facia entender a
mensaxe, en to- polo desprezo
do o seu con- máis absoluto
ti do· amosan- da condición·
do o afecto
que e 1 mantiña humana, eera,
vivo por aquelas isto último,
terras e xentes .

. o que para
o mesmo espíri- persoas como
to que d os
A ·i · ll
aventureiros co- O VI es es
lombianos, ani- resultaba máis
mou a este inca- doloroso.

ALVARO CUNQUEIRO, 34
TELF 48 27 54 • 36211 VIGO

GONZALO

sábel loitador
que foi Avilés, a
abordar a enorme tarefa dos catro anos que estivo de responsábel da Concellalia de Cultura de Noia. Habia que
facer fronte, por un lado, a aque-

se tratara, ou a razón de porque
les resentidos que detentando o
se alteraba a vida de pacíficos cipoder municipal nos anos antedadáns acusándoos de escuras e
riores, foran incapaces de desentenebrosas tramas mafiosas, utilivolver cunha mínima seriedade e
zando a policía municipal en tarevontade un proxecto de mellara
de infraestruturas culturais e de. . f as "indagatorias". Estes feitos
acababan coa paciencia de calanimación. Por outro lado alguns
dos que se dician os seus comquer individuo de boa fe.
pañeiros, sementaban de pedras
As persoas con máis preparae dificuldades o camiño que se
emprendera, despreciaban o seu
ción e conocimento político xa
traballo. Avilés era inimigo da inabandoaran a colaboración no
transixéncia e do despotismo,
traballo do grupo municipal, por
non podia entender como un alser inviábel unha actuación concalde progresista e nacionalista,
xunta co alcalde. Cando Avilés
levantou a voz, poucos o seguique compartia os seus ideais poron, cicais ofuscados polo papalíticos, podia insultar e vexar nos
plenos aos cidadáns que non
natismo cago ou a pura comodidade. Hoxe, aquel alcalde que o
coincidian coa sua maneira de
pensar. Tampouco comprendía a
despreciara e insultara, e que alrazón da utilización da violéncia
guns malintencionados elevaran
contra os viciños que se opuñan
ao altar sagrado "dos ídolos lia un recheo nunha parte da xunbertadores", descúbrese como o
queira da ria de Noia. O xeito de
que sempre foi, un individuo mal
maltratar a uns rapaces novos
educado en busca de certa notopreocupados pala ecoloxia, coma
ridade. Problemas tan graves cose dos inimigos máis acérrimos
mo a droga ou a corrupción, su-

DESENMASCAREMOS O 92
CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO

Oitenta detidos, a metade extrangeiros, que denúnciam ser objec;to de maus tratos, advogado cirandado e retiro ilegalmente na
comisaria quando acode a prestar-lhe assistencia, tres feridos de
bala. E a outra cara, a verdadeira, do V Centen~rio.
Para os pacifistas e ecologistas europeus, a democrácia espanhola <leve gozar do mesmo crédito que o seu sistema financeiro
para os investidores internacionais após o affaire IBERCORP.
Porém, segundo a propaganda do régime, o mundo contempla-nos
com admira~om, a Internacional Socialista quer que F.G.M. substitua a Brandt, a CEE suplica-lhe que releve a Delors, árabes e judeus imploram a sua media~om e Bush consulta-o todas as noites.
Conta Pablo Sebastián que a iletrada Margaret Thatcher, cansa
das farfalhosas homilías euro-papistas de F.G.M. na Comissom
da CEE, exclamou: senhor Gonzalez, hai que ler mais!
Na realidade, o faraóm olímpico e expo-universal só poderia
substituir com garantías a Carlos Andrés Perez ou a Menem. •
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A
puñan meras disculpas na percura de outros obxectivos menos
confesábeis. Os modos, meios e
formas de actuar, deste rexidor
caracterizábanse polo desprezo máis absoluto da condición humana, e era, isto último, o que
para persoas como o Avilés, de
esencial sensibilidade, lles resultaba máis patético doloroso.

e

Avilés, sabia perfectamente que
con esta .forma de actuar -por
parte dun mandatário político,
calquer colectividade non pode
afrontar os retos que se lle apresentan. Confiaba nas novas xeracións e apoiaba as suas iniciativas. Avilés aturou a mediocridade o tempo necesário para levar
adiante o traballo, que sen el seria imposíbel; velai a casa da
Cultura, a Escala Obradoiro, a
animación sócio-cultural, a organización das festas, etc ... Apostou pola intelixéncia e a cultura
fronte a intoleráncia e a inhumanidade. Sabia que as colectividades autocríticas e instruidas non
necesitan salvadores supremos.
En definitiva, albiscou e deu contido o futuro que permite abrir a
esperanza a unha nova oportunidade, que de seguro teremos. +
EUDOSIO ÁLVAREZ
VIGO

Dorsai perdido

eou as virtudes

da ciéncia ficción)
Cando lin , hai pouco tempo , o
canto de ciéncia ficción de Gordon R. Dickson titulado "Dorsai
perdido", conto que viña nunha
das últimas antoloxias do nunca
ben cho rado As imov, quedei
abraiado, perdido nun cúmulo de
estrelas, fara do
tempo , e quizá
do espazo : Como era posíbel
que un autor Aciéncia
americano mon- ficción é un
tase a sua história nun plane- xénero útil ·
ta agrário perdi- para
do, cuns habi tantes que fala- desenvolver
b a n a língua un fato de
dun remoto país ideas que se
do noroeste ibérico de onde acomodan ben
procedian os ao xeito do
seus antergos. noso país.
Que batallaban
entre sí por un
"chirismiquis".
Que no seu astroporto o primeiro
que se ve é un fermoso cadro
dunha batalla, a de Elviña copé:
"leito de marte". Que, en fin, o
seu instrumento músico-militar-

patriótico é un "gaita galega"?
Este Dickson, apesar do apelido,
cun heroi no seu conto ao que
chama "Corunna", podia ter nado
no Parrote.
Pouca ciéncia ficción se escrebe
na Galiza, ou en galega. Se me
sacades dun canto de Ferrín, ou
de Taibo, que utilizan a tranferéncia temporal como telón de
fondo dun argumento que non
ten anda a ver con ela, ou algun
que outro autor novo que fai case que o mesmo, e certos "comics" de Patiño e Marín, pouco
pode acudir sobre o tema aos
meus miolos, ainda que son ben
afeizoado ao xénero, e de certo
que as xentes e cousas do naso
país préstanse para o asunto, e
senon aqui están as mostras
duns futuros guións:
"Un desesperado arqueólogo
da Universidade galega trata,
con enerxia, de sacar o cemtno
co que algun pegou as pedras
da citania de Baroña. A sua piqueta descobre duas médias
pedras que se asemellan nas
beiras, ao axuntalas as pedras
encaixan, producíndose un intercámbio cuántico que cria un
vortice espazo-temporal, que o
leva a unha sesión do consello
gallego onde se vai decidir o
empleo de cañóns "maser" contra a cercan república Berciana
para conquistar as minas de
carbón, tras o descobrimento
de fusión do átomo de carbono ,
e como consecuéncia da grave
crise agro-enerxética que está a
padecer o país".
Un segundo seria: "uns famentos enxeñeiros e técnicos dunha estercada ria atopan un vello
libro onde di que os habitantes
do país soían fuxir del para
acadar a felicidade. E deciden
construir, aproveitando as derrubadas instalacións que estaban destinadas a fabricar "naos
de água", un ha "nao de estrelas" que lles leve a acadar a fe1i cid ad e: A construción non
prospera porque discuten entre
eles tratando de interpretar a
pasaxe do vello libro que tala
de que aqueles habitantes eran
coma unha árbore que estaba
en todas partes pero que as
suas raíces estaban todas elas
na terra nai".
Non quera que pense o que le
que estou de leria. Penso que a
ciéncia ficción é un xénero útil para desenvolver un fato de ideas
que se acomodan ben ao xeito do
noso país, e que se debe promocionar desde os xornais e revistas
galegas, para non dar pé a que
un "yankee" nos leve as ideas.+

;.. E pensar que estabamos preocupados cos comunistas. PETERs -
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OS MAXISTRADOS DUNHA
SALA SEGUNDA

senda que o presidente
da asociación é o próprio
Camilo.

NANINA SANTOS

A sala 2ª da Audiéncia Provincial da Coruña sona de vello, entre
outras, polas suas senténcias nos xuízos de violación.

Globo Tv, primeira
cadea do Brasil dedica

Asi, a última senténcia absolvendo de violación a Antonio G.
Casabella de 41 anos, viciño das Pontes.

un mínimo de catro horas
diárias á emisión de
telenovelas. Nas horas
ponta a audiéncia acada
o 70%, cun público
variado en idades e
rentas. Nos anos 1988 e
1989 Globo Tv emiteu 18
telenovelas, cinco delas
exibianse por segunda
ou terceira vez e unha
delas -causa pouca
habitual- repetia de
segundas, mália ter sido
estreada habia pouco.
Venício A. de Lima
publica no número 29 da
revista Te/os unha
análise na que sinala que
"Tres novelas concretas,
programadas de forma
consecutiva ou
simultánea durante os
anos 1988 e 1989,
tiveron un papel central
na construción do
escenário político".
"Directa ou
indirectamente, afirma
este profesor de
comunicación da
Universidade de Brasília,
no tema narrativo básico
das tres novelas o Brasil
era reflexado como o
reino da corrupción
política, rexido polos
políticos profisionais, e a
política como un espácio
social contaminado".
"Esta descalificación,
engade, contribuiu ao
lanzamento nacional dun
forasteiro, un xoven,
descoñecido e moderno
heroi, salvador da pátria,
que finalmente poidera
gañar as eleicións
presi9enciais de 1989:
Collar de Mela.

Declaran probados os feitos: relacións sexuais por via vaxinal por
duas veces. Os hematomas, laceracións e equimoses da rapaza de
17 e o trabazo que o home tiña no brazo; deciden ignorar o informe dos xinecólogos ("mantivo con aquel relacións sexuais
·traumáticas e non consentidas"), e aceitan os dos forenses ("unha
relación s~xual consentida pero apaixonada"). E, como el ten 41
anos e ela 17, após a cousa consentida e apaixonada, din que
"estamos <liante da figura menor do estupro de ptevalimento".
Estes forenses (X. Quintanilla Rico e A. Couce Doce), asi como o advogado do violador (Spiegelberg B.) , merecen algo.
Os tres maxistrados (Ánx:el Barrallo, Francisco Xavier Cambón
e Martín Otero), mais.
Faise preciso o recurso da fiscalía. Diante de tanto delírio, é
de agardar que o Tribunal Supremo amose máis sentido comun e bote abaixo a senténcia. Non hai moito "in dubio pro
reo" no que acobiliarse.
Ademais han sancionar a estes tres maxistrados. Fai falta.+
r------------ - -------------~~---------------------,

Outra vez
os mesmos

.

En poder desta Asernblea de
Mulleres a senténcia nº 29 da
Sección Segunda da Audiéncia Provincial da Coruña. ·
De novo, surpréndenos esta
Sección cunha senténcia que
non ten desperdício, na que as
lesións producidas nu nha
agresión sexual se consideran
froito do ardor sexual.
Entendemos que nesta $enténcia non se ten en conta a revisión e certificación dos tres médicos da Residéncia Arquitecto
Marcide de Ferrol que atenderon por urxéncias á moza de 1s·
ansa de laceracíóns e equimose en espalda, laceración en
seno esquerdo, equimose en
globo ocular direito, laceracións
en rexión iateral esquerda do
colo; realizada esta revisión no
antedito hospital por dous xinecólogos e un médico xeral que
certificaron igualmente unhas
relacións sexuais traumáticas e
non consentidas.
Tiveron en canta, sen embargo,
os xuíces as declaracións, francamente penosas (porque estivemos presentes no xuízo) de
dous forenses, Quintanilla Rico
e Couce Doce, iso si, forenses
especialistas médicos ante a
Administración de Xustiza, que
dixeron que as lesións demostraan unha relación sexual consentida ainda que apaixonada,
palabras estas textuais e utilizadas polo Forense Quintanilla
Rico mentras dicia que contestaba como home e non como
perito (que era o seu deber,
apesar del). Interesante seria
que a sentenza igualmente deberia facer constar o que se di.xo no xuízo que eran as condicións nas que se foco este recoñecimento: sen silla xinecolóxica, puxeron á rapaza por riba
dunha mesa dun despacho dos
Xulgados, sen luz máis que a
do día nen meio de nengun tipo

máis que o visual. Asi fanse l
moitos certificados por moitos l
forenses (non todos, certamen- :
te), mais normalmente non son 1
contraditórios cos informes mé- :
dicos feitos en condicións hos- l
pitalárias correctas.

Tamén di a senténcia que non
se pode acreditar que as lesións de M.P. fosen realizadas
por António González Casabella nen que este a ameazase
para chegar á violación. Claro.
Non habia testemuña.· Nunca
os hai. Hainos de moitas causas (incluso lesións, pero non
hai puñaladas, nen marIgual que
Desexaríamos te).
na sentencia
saber cando
nº 127 do ano
van considerar pasado e tan desta
unha violación mé
sección. (O
se con lesións asunto dos
moinantes
consideran
que se fan
quefoi
pasar por po1i cias e que
estrupro.
presionan ás
mozas para
viola/as. Existe violación, recoñecese aos violadore~, pero
non hai testemuñas). E unha
versión contra outra.
Certamente, algo falla. Ou na
lexislación ou nos lexisladores.
Desexaríamos saber cando
.van considerar unha violación
se con lesións consideran que
foi estupro.
Non serve de nada lexislar para delitos que non van ser demostrados. Moitos dos xuíces
deste país non ven o que, curiosamente ve cáseque sempre o fiscal correspondente.
A Asemblea de Mulleres denunciará esta senténcia e todas as que saian con estes critérios e nos achegamos á M.P.
e á sua família para todo o que
precisen para que os seus direitos sexan respeitados na
sua totalidade. +
MARIAN Pfumz VIll.AR
ASEMBLEA DE MULLERES-A CORUÑA

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

Aparece con
surpresa nas táboas
do FM 1, nos cadros
macroeconómicos,
Alemaña Occidental
ainda existe. Coma se os
lander orientais non
tiveran sido unificados.
Segue habendo duas
Alemañas, e os
banqueiros non minten,
afastadas polo Ria Negro
dos espaldas malladas,
polo estreito de Xibraltar
das barcas condensadas
de marroquis, por un
novo muro da periféria.
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Toda organización
revolucioriária ten o seu
Eden Pastora, o
revolucionário puro. O
Alekos Pannagulis,
anarquista grego, do que
namorou Oriana Fallaci e
en quen se inspirou para
escrebir a magnifica
novela Un Home. "Poden
moi ben formarse
complots, espallarse
rumores de sabotaxe, os
incéndios, os asesinatos
poden moi ben ocupar o
lugar da orde máis
ceremoniosa; a orde da
lei non terá sido
• endexamais tan
soberana, pasto que
agora abrangue todo
aquelo que quere
derrubala. Aquel que
contra ela quer fundar un
orde novo, organizar
unha segunda policia,
instituir outro Estado,
encontrarase sempre
coa acollida silenciosa e
infinitamente
compracente da lei". lsto
escrebiu Michel Foucault
en 1966 nunha obra que
leva por título O
pensamento do afora.

Administración
única, línglia
única
Fraga lribarne acaba de propor
algo verdadeiramente sensgto:
administrac;om única para a Galiza. A espera de conhecermos os
pormenores de tal proposta confiemos em que coerentemente reclame a língua galega como língua oficial única. Esta é umha
medida indispensável se se quer
salvar umha língua ameac;ada,
como o entendeu o povo de
Porto-Rico, cuja
decisom mere- Fraga acaba
ceu o aplauso
dos espanhóis, de propor a
que nom podem administra~om
nem devem ser
menos compre- única para a
ensivos e justos Galiza,
connosco.
coerentemente

Com a procla- éde esperar
mac;:om do gale- que reclame a
ga como língua
oficial única po- língua galega
deremos conse- como língua
guir algum dia a oficial única.
sua normalizac;om en todos
os ámbitos da
sociedade galega. para imaginarmos o avance que isso suporia pensemos que significaria
essa medida quanto a actuac;om
de cámaras municipais como as
da Corunha, a Póvoa do Caraminhal ou Ponte-Areas. O sistema educativo teria de se transformar radicalmente e os centros de
ensino deixariam de ser fábricas
de espanhóis de terceira divisom
para passarem a ser centros de
formac;om de galegas e galegas
de primeira. Senda o galega línDous mozos
gua oficial única, os profissionais
portugueses viven en da normalizagom lingüística poderiam demonstrar o que verdaPont de Versailles,
deiramente valem. Já nom seriam
departamento 78, nas
como o pastor David com a sua
aforas de París. Agora
funda, na imagem de Carvalho
Calero, enfrentado ao poderoso e
regresan a casa palas
• bem armado Golias espanhol.

férias, no tren. Falan
entre eles francés, quizá
para evitar o desprécio
español. Finalmente
anímanse a contar a sua
vida en poucas palabras,
na língua comun: "Alá
todo é metro e convoio,
di o primeiro deles, asi
pasa o dia. A metade
das persoas teñen
doenzas. É mellar estar
no país, gañar menos,
pero estar na casa".
Seica xa non hai
aventureiros, senón
simples emigrantes,
irmans, do mercado
común.

"Un asesino
chamado Althusser"
escrebiu impúdico Faro
de Vigo, cun titular que
en Fráncia lle custaria
unha condea,
demostrando que lle tiran
máis os "sucesos" que a
filosofía.
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Hai como un "desbordamento"
de opinión sobre o tema da linguaxe; para ser algo "progre"
non só fai .falta falar galega, senón mais ben tense como "requisito" defender a nosa opinión a
favor ou en contra desta língua.
Semella como se, de súpeto, estivésemos asistindo á "invención"
do galega; unha invención do
"galega institucional".

Nestes tempos que corren hai todo un discurso social en canto
ao uso e o non uso do idioma
galega. E realidade, as opinións
contrapostas sobre o galega
sempre as houbo, sen embargo,
este "nóvo discurso" ten uns tintes moi diferentes ao de outros
tempos. Está cheo de paradoxas, falsas conciéncias, ambigüidades e demais vulgaridades.
Este discurso, atópase non só no
ambiente académico, senón tamén en conversas de cafetaria,
supermecados, e até nalguns sermóns de igrexa. Jodo o mundo
ten a sua particular opinión, sobre
se este povo debe comunicarse
en castellano ou en galega; uns
tratan de xustificar o seu uso, e
outros o desuso deste idioma ter-

Pero, a que ven este cámbio no
"discurso social" do galega? A
que responde este novo talante?
A onde conduce esta surprendente viraxe institucional sobre o
seu uso? A que, este "aparente"
rexurdir da nosa língua?
Pensemos na situación actual: é
certo este rexurdir? Mellar aínda,
é real? Mal que nos pese, a r!3Sposta a estas perguntas é un rotundo non. Haberá propaganda
xunteira en galega, haberá unha
aparente protección, e até conversións cuase-relixiosas dalguns políticos; pero esta fachada
é artificial, e estas medidas só
son da porta para afora. Todo
consiste nunha nmia "táctica" (ou
como se que_ira chamar). Xa que
non é posíbel acabar con este
idioma terco, a táctica consiste
en xogar a defendelo (a defendelo mal, claro); o Poder debe infiltrarse no seu uso, e mais que ,
proibir a fala hai que incentivar
ás persoas a talar un galega suxeito á norma oficial, a única co-

LoIS FAGUNDES
(A ESTRADA)

Há dias dim orde ao B. Pastor de
Mera de Baixo que retrocedesse
o importe de 3.000 pta. correspondente á minha quota do ano
1992 como sócio da "Mesa pola
Normalización Lingüística", polos
motivos que tratarei de explicar.

1
co na sua teima de existir, e terco
nos seus impulsos tanáticos.

A irania deste "galega institucional" é tacemos crer que os que
mandan defenden mellar os intereses da Galiza "porque agora
falan e escreben en galego. Pero non pensemos que niso consiste o cámbio social nen a solución aos problemas económicos. O galega é importante, pero non é todo.+

Explicac;ao por
umha devoluc;ao

'))

E as assinaladas seriam só algumhas, evidentemente, das
vantagens de tal medida. Se
com a admini$trac;om única se
Atrás quedaron os discursos sopretende racionalizar e simplificiais: o idioma asoballado, a líncar a burocracia, a existencia de
gua do povo e das clases poumha língua oficial única, o gale- · bres. lmponse outro tipo de disgo, permitiría a reduc;om drástica
curso: "falar este idioma está ben
das complicac;óes e duplicac;óes ·non porque é antigo, senón poradministrativas.+
que é "moderno", é a última moda, é fino,. é "televisivo", e adeMANlJEL LoUREIRO GoMES
(GUIMAREI-A ESTRADA)
mais é "xunteiro".

A invención
do galega
institucional

telectual", basada nun tipo de
prexuízos elaborados nunha suposta "liberdade individual", o galega como unha imposición da
Xunta á liberdade persoal, unha
simples moda pasaxeira, unha
imposición do poder, e un novo
invento institucional.

TOKIO

rrecta, a útil, a que mellor controla e "retarda" o seu crecimento.
A Xunta non reprime, mais ben
"produce" o galega institucional.
Como a invención dun idiomafantasma, visíbel en todas partes
sen existir en case nengunha.
Asi ternos, que o galega empeza a
ser solicitado para aceder a pastos
de traballo; claro que con presentar un papeliño que acredite que o
sabes falar', xa non tes necesidade
de falalo. O "papeliño" fala por ti.
Trátase, en definitiva, de ir repregando o seu uso real como língua,
e suplantándoo
por un requerimento social burocrático e ilusó- Ogalego
rio. O fin desta
táctica é conver- empezaa ser
ter ao galega no solicitado para
veículo da políti- acedera
ca allea das institucións, e da di- postos de
plomácia. Nece- traballo,
sitan separalo do
povo, pois esa é claro que con
a orixe da sua in- presentar un
combustión.
papeliño que
Foucault dicia acredite que o
que os delin- sabes falar,
cuentes eran
instrumentos xa non tes
manexábeis e necesidade
tolerados polo de falalo.
poder; o galega
tamén é un "delincuente tolerado", que o "poder" contr.ola n.o benefício dos
seus votos, e que non hai perigo
de que se impoña como unha realidade. Pouco lles importa que sexa a língua do povo, ha de ter unha existéncia artificial.
Esta estratéxia dá os seus resultados, pois ,o novo discurso en
contra do galega, ten unha cara
qiferente ao de hai alguns anos.
E unha ofensiva como máis "in-

Quando a quota era de 1.000
pta. (83 pta. mes) náo ia nem
vinha; a quantia era de pouca
importancia. Agora bem, ao passar a 3.000 pta. (200% de incremento) a cousa varia, polo que
náo estou disposto a que se
usem os meus
quartos para seguir escrevendo
e promocionan- Os da mesa,
do umha ortopode-se saber
grafia espanhola para o idioma até onde
galega. E náo caminhao?
so usa-la, se
n á_o que e m Nao podem
nengum mo- permanecer
mento se lhes
nesse
ve um cambio
mínimo cara posizonament
nengum lado , o inamovível.
ou seja que
estáo a respeito
da normativa
num imobilismo total. Perguntome se estáo na ideia de fazer
prevalecer a sua norma, o que
sria o desastre encima dos desastres.
Voces, os da Mesa, pode-se saver até onde caminháo? Náo podem permanecer nesse posizonamento inamovível: Ou váo normativa "Xunteira" que quere isolar
o Galego~do seu tronco natural e
legítimo, ou tenhem que decantarse até o mundo Galego-Portugues, que penso sería a linha
mais coerente em todos os aspectos. Vocés pensarom algunha vez
quantas normativas existem hoje
na Galiza para o galega contando
com a sua? Pois há quatro: a dos
reintegracionistas, a da "Xunta", a
da Mesa-Bloco e a norma para o
Galega de Asturias, que curiosamente também promove a Xunta
e mais a Mesa, e dentro de pouco
presinto que aparecerá a "5ª sinfonía" que estará delimitada aló
polo Berzo ...

a

E de aguardar que algumha vez
impere a cordura, pois a racionalidade racionalidade salta vista,
unicamente que se queira "turrar
contra o aguilháo".

a

Se algum momento decidem ter
um progressivo acercamento as
teses reintegracionistas náo duvidem volver a solicitar as minhas ajudas, que teráo de bom
grado.+
}ESUS SANCHEZ LoIRA

(CARINHO)
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Milton Nas cimento actuará no festival Galiza-Afroamérica
Celebrarase na Praia de Ladeira (Baiona) e Santiago o 17,18 e 19 de Xullo
No próximo mes de Xullo, Baiona e Santiago receberán
a visita dun dos máis importantes artistas brasileiros.
Milton Nascimento virá no marco do festival Galiza-

Afroamérica, unha iniciativa que quer xuntar na Praia de
Ladeira (Baiona) -o lugar onde morreu o primeiro índio
chegado a Europa- a artistas de tres continentes.

A metade de ti que hai ·en min
• XURXO ESTÉVEZ

"Canta Milton. Gritan, libres, os
pobres. Non é posíbel que continúen, as estrelas, impasíbeis". O que
ledes é parte dun poema de Pedro
Casaldáliga, hispo do Araguaia
brasileiro. Con Pedro Tierra, os
tres construiron esa xoia literáriomusical que é a "Misa da América
Negra".
A " Misa do Quilombo'', título
orixinal da obra agora adaptada
para a sua apresentación europea
no Festival Afroamérica, compúxose para celebrar o 150 aniversário da execución de Zumbi, líder guerrilleiro dos rebeldes escravos que, ao fuxir, intemábanse
na selva e fundaban repúblicas
negras como a do Quilombo dos
Palmares.
Desde a sua estreia no 1982 non se
puido voltar a representar polas
presións dos ricos, dos poderosos
do Brasil e do mesmísimo Vaticano, martelo de herexes que trata de
afogar a voz comprometida da Teoloxia da Liberación.
Em nome do povo
sempre deportado
marginalizado,
nos cais, nas favelas e até nos altares

Na gravación que recolle a Misa,
outro hispo, Helder Camara -esa
incomensurábel figura da história
actual americana- puña as verbas
finais, toda unha sintese desa teoloxia dos probes: "Claro que dirán
que é política, que é subversión,
que é comuni mo. É evanxeo de
Cristo, mariama. Basta de que uns
teñan que vomitar para poder comer mái mentres 50 millóns marren de fame nun só ano".

Non é só a opresión dos
negros unha fonte única
Africa, berqo de meus pais,
ouqo a voz do seu lamento,
de multidáo. de grade e escravidáo

Canta en homaxe a Winnie Mandela. Para inquietude de moitos posmodemos que erguen complicados
teoremas sobre a desideoloxización
das artes e da cultura, Milton Nascimento sabe que "existen moitos
problemas no Brasil e no mundo, e
eu estou ligado a todos eles. Non
poido ficar por fóra do que está
acontecendo".
O seu compromiso lévao a imbricarse até a médula coa situación
dos índios. Non é a novidade da
moda -benvidas sexan todas as
modas deste tipo- a que o move
agora ·a abrazar aos yanomanis,
kayapós, waiapis. Xa nos tempos
lonxanos dos primeiros discos falaba da selva, dos ava-canoeiros.
A preocupación ecolóxica é a
eséncia do próprio equilíbrio que
se debuxa na oronda figura de
Mil ton Nascimento.

"Txai", o seu último traballo polo
de agora, é moito máis ca un disco,
é unha investigación de milleiros
de quilómetros de percorrido pola
selva, de viaxes en canoas, a pé, a
cabalo, en convivéncia cos ribeiriños do río Juruá, desde o Acre até
a fronteira do Peru, e é tamén organización, colaboración estreita coa
Alian\:a dos Povos da Floresta, coa
Unión de Nacións Indíxenas, co
Consello Nacional dos Seringeiros
-estratores do caucho nas árbres do
Amazonas- e tamén é movimento,
un extraordinário movimento de
opinión pública internacional que
está conseguindo que se lle devolvan parte das terras aos seus ancestrais donos, os índios.
"Se todos os yanomanis e os seus
espíritos morreren, o ceo acabará
desabando sobre a terra, o Universo desfarase e o ceo escurecerá para sempre", abre o disco o yanomani Davi Kopenawa, reflexionando,
desde a sua particular cosmovisión,
sobre a inseperábel relación entre a
parte e o todo.
Milton N ascimento é txai para os
indios brasileiros, palabra kaxinawa -unha das 160 línguas, das 180
tribos brasileiras-, que significa
aproximadamente "a metade de ti
que hai en min e metade de min
que hai en ti".

Cascadas
polifónicas de ar
"Ouvin o eco da miña voz na flo-

resta. Non era só aquela repetición, como no eco que coñecemos.
Era diferente, a voz seguia o camiño do río".
E que voz, amigos! A das mulleres
era o seu modelo vocal de pequeno, principalmente Inma Sumac e
Ángela Maria. Elas cantaban co
corazón, non como os homes que
querian sempre mostrar na voz a
poténcia duns pulmóns machos.
Ao engrosarlle a voz coa puberdade chegou a pensar, aterrorizado,
que xa nunca máis poderia cantar
con emoción. Escoitando a J oao
Gilberto e Ray Charles tranquilizouse e viu que ainda podia porse a
salvo.
Ese é, quizais, o vibrator interno
que lle permite cantar cun dos
mellores falsetes do mundo, nun
impresionante rexisto de oitavas
que soben e baixan como as augas tranquilas dunha cascada polifónica.
Agarimado polos grandes do jazz
americano Wayne Shorter, Pat
Mathény e amigos non perden ocasión de acoplarse a Milton. Moitos
dos mellores músicos do Brasil -e
son moitos- son os seus parceiros,
como o seu inseparábel letrista
Femando Brant, ou Ronaldo Bastos, como Márcio e Lo Borges, Tunai, Tavinho Moura e tantos outros
músicos e.cantantes que farian unha constelación xirando no universo ao redor de moitos centros, un
dos cales -non hai dúbidas- é Milton Nascirnento. +
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'Santiago era unha cidade coa que soñaba
antes de coñecela'
•X.E.

"Unha noite, estando eu deitado conta Milton Nascimento-, vivin
un estraño suceso: percebin como que saia do meu corpo e viaxaba até unha cidade da que nada
sabia. Andei polas ruas, falei coas suas xentes e sei que non foi
só un soño. Fiquei tan impresio- ·
nado que comecei a buscar a cidade polo Brasil adiante e non
era nengunha.
"Tempo despois aconteceume outro feito extraordinário apropósito
dunha conversa que mantiña unha
noite cun afillado meu de doce
anos. Ollábamos ao ceo e falábamos da história que conta que a
Via Láctea é o regueiro de pó de
estrelas que vai deixando atrás o
cabalo de Santiago no percurso
do Camiño do santo, cando xurdiu de repente unha bola de lume
paseándose calmada.mente sobre
o ceo do Rio de Janeiro. Tras o
percorrido ficaba unha via de
destellos, tal como era a descrip-

ción do camiño de Santiago no
seu ca9alo. A bola entrou no océano, iluminándoo todo até desaparecer no mar.
"Cinco noites estiven sen dormir,
tratando de aprofundar no asunto.
Decidin ·que debia coñecer Santiago de Compostela. Poi para min
unha emoción enorme descobrir,
por till, que a cidade que visitara
durante aquela estraña saida do
corpo era Santiago. Quería chorar,
rir, brincar, falar coas persoas.
"Desde aquela ocasión sempre
quixen facer algo en Santiago.
Agora, actuar coa Misa da América Negra é, para min, a realización dun grande soño".

A Santa Compaña
no país do carnaval
"Hai algo aquí, que eu non sei o
que é, que me cativa moito", afir.:.
mou Milton durante a visita <lestes
dias a Galiza, para ultimar os de-

talles de Afroamérica.
Modestamente, coido que si sei o
que é. É un meigallo que percorre
os sexos, que viaxa en barcos,
avións e maletas, entrando violento na alma dos negros, dos
emigrantes da Europa e Asia e
dos deportados do vento, para rematar en festa apesar da desfeita,
con sons angolanos, coa prosa latina e os versos do sangue e o sucre dos indios feridos, todo misturado, fundido no lume dun sol
de caralla.
Algures no código xenético, estará, digo eu, depositada a herdanza
e a influéncia da língua na qu,e
canta a voz desa prácida montaña
escura chamada Milton Nascimento. A permanente pescuda antroplóxica centrada nos índios e
na Africa Negra do grande artista
brasileiro atopou, ademais, de forma involuntária e inconsciente,
unha raiz europea: Galiza é o berce do idioma galega-portugués
que dá a cór ás verbas coas que

Fernando Brant e tantos outros
parceiros esculpen as letras das
cancións de Milton.
Mais hai algo roáis que lle cativa
moito sen saber el por que e que
eu arrisco en hipótese de que talv ez sexan as ánimas da Santa
Compaña. A tese seria de que na
nosa diáspora que sangrou Galiza
en millóns de seres, acarón da
América non foron só homes,
mulleres e nenos, xentes inteiriñas de carne -pouca- e alongados
osos. Fuxiron tamén os espíritos
para alén dos mares, estabelecendo unhas impresionantes aéreas
Bahia-Lalin, Rio-Ribeira, Sao
Paulo-Malpica de ánimas perdidas que unhas veces van e outras
retornan. Unha delas, saida do
Castiñeiriño, ·asen to u na encaracolada cabeleira do cantor de Minas Gerais e voltou con el por
breves momentos. Feriuno de
amor polo Finisterre e espero que
dure até o fin dos tempos, como
corresponde a ánimas que han saberse eternas. +

20

G~!ttO

AROSA TEBB.A
Nº 520 -30 DE ABRIL DE 1992

DIAS
pesetas e segundo os directivos da
AELG permitiria equiparar á
asociación galega coa basca e a
catalana.

• Sen1ana de
Filosofia para
o Xacobeo 93
Recén finalizada en Pontevedra a
novena edición, a Aula Castelao xa
anúncia o tema ao que vai adicar a
Semana de 1993. Será "Filosofia e
Relixión'', xustificado pola
coincidéncia coa Ano Xacobeo.
No desglose de temas previstos
tres grandes blocas: Teoria da
Relixión_(teismo; ateísmo;
agnoticismo: ciéncia·e relixión;
función social da relixión e
Antropoloxia e relixión); A
relixión en Galicia_(Política e
relixión; o papel da relixión na
educación tradicional e Xacobeo
93: aspectos económicos e
aspectos espirituais) e A
relixiosidade no mundo
(Cristianismo, Islamismo,
Budismo, Proliferación de sectas e
Diálogo de relixión, diálogo de
culturas).+

•Cultura recebe
aos escritores
A Asociación de Escritores en
Língua Galega entrevistouse con
Daniel Barata para estudar a
posibilidade de estabelecer un
convénio de colaboración, que
permitira dotar dunha mínima
infraestrutura á organizaci<}n dos
escritores que na actualidade
carece mesmo de local. O
convénio importaría 1Omillóns de

Por outra banda Miguel A. FernánVello e Uxio Novoneira plantearon
a posibilidade de que através dun · ·
proxecto de lei se contemplen
axudas para escritores maiores de
65 anos con problemas
económicos por saúde ou
accidente, ao obxecto de evitar
situacións como as padecidas en
España por Gabriel Celaya.

• Homenaxe a Portela Valladares
O pasado mércores tivo lugar ante o Carballo de Santa Margarida unha homenaxe aoque fora presidente da II República, o pontevedrés Manuel Portela Valladares, nado na parróquia de Mourente. No acto desplegouse unha
pancarta co lema "M. Portela Valladares, vello carballo solitário", recollendo a definición que del daba Castelao. Amigos da Cultura,, entidade que organizou o acto, anúncia un próximo ciclo de conferéncias para reavivar a
. memória desta importante figura da política galega, procurando a colabora·
ción doutias entidades cívicas e culturais. +

Festival de
Zaragoza
A producción documental "A Costa da morte", dirixida por Ramón
Francisco Ramón, presentouse no
Festival Internacional de Cine
Científico que se celebrou en Zaragoza. O documental galega é o capítulo piloto dunha série sobre as
zonas húmidas da Galiza, a sua importáncia ecolóxica e a avifauna;
foi gravado entre Marzo de 1991 e
Marzo <leste ano, para poder respeitar o ciclo anual das aves, obténdose máis de mil minutos de
imaxes de diferentes espécies localizadas nas Illas Sisargas, lagoa de
Traba e Ponteceso, nomeadamente.
Os direitos de antena do capítulo
esatán adquiridos pota TVG.+

Finalmente a AELG propuxo que o ·
prémio Xunta de Galicia da
Criación Cultural fose concedido a .
título póstumo ao poeta Avilés de
Taramancos. +

•Relacións
musicais italoibero-americanas
e o teatro
musical de dous
séculas
No ámeto do XV Congreso da
Sociedade Internacional de
Musicoloxia decidiuse a criación
dun grupo de traballo para
investigar as relacións de Itália,
Portugal e o Estado español cos
paises latinoamericanos,
realizándose o primeiro estudo
sobre os procesos productivos do
teatro musical, asi como a sua
circulación, recepción e difusión no
periodo do 1701a1914. Forman
parte do grupo A. .Centra:golo,
como coordenador, M. Conati, A.
Lemón, W.A. Roldán, E. Cámara,
J. Torres e o musicólogo galega
Xoán M. Carreira. Os interesados
no proxecto pódense diJixir ao
IMLA (CasellaPostale 1079.
35100 Pádova. Italia).+

•Amarte
costa da
no

• Vidal Bolaño
e Luz Pozo
premiados

• Calendário de
Feiras do Libro
A Federación de
Libreiros deu a coñecer o
calendários de feiras en
catálogo e de saldo ou
lance que se celebran
entre o 1 de Maio e o 23

de Agosto. As feiras de
catálogo están previstas
en Santiago (1-10 Maio);
Sárria (13-17 Maio);
Lugo (30 Maio a 7 de
Xuño); Ourense (6-14
Xuño); Ferrol (15-21 de
Xuño); Vigo (1-10
Xullo); Celanova (16-19

Xullo); A Coruña (1-10
Agosto) e Pontevedra
(14-23 Agosto). En canto
ás feiras de saldo
celebraranse de quincena
en quincena, entre Xuño
e Setembro nas sete
grandes cidades
galegas.•

Os prémios de teatro Rafael Dieste
e de poesía Gon zález Garcés foron entregados o pasado sábado
nun acto presidido pola presidente
da Deputación coruñesa, entidade
que corre co patrocínio dos mesmos. Vidal Bolaño gañou coa sua
obra Días sen glória e Luz Pozo
Garza con Prometo a flor do loto.
Durante o acto de entrega do prémio Lino Braxe e Luisa Merelas
deron leituras a poemas do libro
Rubaiyat de Ornar Khayyam, traducido ao galega polo polifacético
Rafael Dieste, que recentemente
editou a Deputación con ilustra- ·
cións de Alfonso Abelenda, Alberto Datas, Alejandro Gómez e
Antonio Tenreiro. +

•Bancos
e Caixas en
gal ego
Coa colaboración dos sindicato e
do Consello da Xuventude a Mesa
inícia a que considera unha das
suas máis importantes campañas
de concienciación dirixida a galeguizar os servícios de Caixas de
Aforras e Bancos instalados no noso país. Repartiranse 5.000 carteis
co lema Nas Caixas esixe que te
atendan en galega; 3000 dixiridos
aos traballadores co texto En galega, o que ti queiras; adesivos que
se poñeran nos lugares ao público
Neste mostrador Jalamos en galega; tarxetas postais, follas explicativos e case 200.000 pegatinas animando: En galega, é fácil.
Xosé Manuel Sarille, presidente da
Me.s a cree que esta campaña de
sensibilización debería ser suficiente para concienciar a usuários
e entidades que están cobrindo un
servizo público nun país co seu
próprio idioma. Non hai que esquecer que a meirande parte das
caixas de aforro de Galiza, usan o
galega como marca comercial, sen
modificar o nome real da entidade
que aparece despois en todo tipo
de impresos e convocatórias. +
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A arela-de ser

un clásico
Bouza-Brey e a sua
obra literq,ria,
de R. Ponte
Ao lle dedicar a Académia Galega
o "dia das letras galegas" a Fermin
Bouza-Brey, comezarán a sair traballos e estudos sobre a sua vida e
obra. A maioria, como acontece
cada ano co escritor agasallado
con tal "honra", meros exercícios
escolares para cobrir o expediente
ou encher curriculum. Como moito, pódense esperar traballos nos
que o obxecto do estudo remate
por namorar ao estudoso, e queiran
convencer que o poeta sobre o que
están a falar é un novo Baudelaire.
Este "síndrome de Estocolmo" é
tan habitual entre a crítica universitária galega, que mesmo chegáronse a convencer que Francisca
Herrera Garrido era unha novelista
interesante. Que pode pasar cun
poeta menor como Permin BouzaBrey? Pola experiéncia, de todo;
mesmo que ... Fraga nolo descobra,
con ou sen axudas.
Mais, bromas aparte, compre falar
duo libriño sobre o autor de Seitura que ven pór a este sobre os pés.
Quer dicer, cabeza arriba. Trátase
de Fermín Bouza-Brey e a súa
obra literaria<IJ. O primeiro que
compre agradecer ao seu autor é
que se situe nunha posición de empatia cara ao obxecto do seu estudo: "Non podemos dicir (... ) que,
enxergado desde o presente, Bouza-Brey sexa un deses poetas imprescindibles na nosa lírica moderná; imprescindible no senso en que
o son Rosalía, Pondal, Cabanillas
ou Cunqueiro" (páx. 79). Mais antes de chegar aqui, moito, e interesante, é o que di Ramiro Ponte.

e literária, podíase engadir política) na Galiza dos anos 20. A vangarda, di, seguindo a O. Paz, é a
"tradición da ruptura", mais un
movimento como o galeguismo, en
época de afirmación e expansión
non pode "asumir a cultura da
crise e da inesta b ilidade que Ponte
caracteriza a tradición moder- explica o
na". Eis unha porqué do
das causas (tal- neotrobador
vez a máis importante) da im- ismo e por
p os i b i lid ad e que foi
dunha vangarda
imposíbel
no noso país. En
troques, o neo- unha
tro badorism o vangarda na
-na visión de · Galiza dos
Bouza, segundo
Ponte- está en- anos 20.
camiñado a aureolar de novo a
tradición frente
á modernidade.
"A nosa literatura necesitaba, e
máis naquela época, a autoridade
da tradición como referente".
Mais, cal era a tradición? Os nomes sagrados do XIX: Pondal, Curros, Rosalia. Pero a tradición necesita, tamén, duns autores clásicos. Estes serán os poetas que

Despois dunba pequena biografía,
de falarrnos da revista "Nós" e o
Seminário de Estudos Galegos, de
facer unha pequena reflexión sobre
o nacimento do intelectual-crítico
na Galiza (pá:x. 27-28) e de dar unha sinxela exposición sobre :O ambiente político e cultural das primeiras décadas do presente século,
Ramiro Ponte entra de cheo no obxecto do seu estudo. Comeza por
trazar un atinado panorama da poesia galega antes do 36. Panorama
interesante non só polo acertado da
sua división ou clasificación, senón polos problemas que propón.
Basándose na clasificación de tendéncias da poesía galega dada por
Álvaro de las Casas na Antología
de la lírica gallega (Ciap. Madrid,
1928), e reducíndoas a uns límites
máis xustos, o autor traza o seu panorama da poesia galega dos anos
20-30: "unha liña posmodernista",
"un imaxinismo ou impresionismo
de escola", "unha liña neotrobadorista ou medievalista", que vai ter.
en Nao senlleira de Bouza ó seu li- · Outra obra
de Alonso Rios
bro emblemático, "hai un encontro
entre a liberdade da vangarda e a
O deputado agrarista, secretário do
tradición", do que Cunqueiro é o
Consello da Galiza, deixou unha
máximo representante, e "unha seimportante obra inédita, e o único q.u e
rie de libros de espírito vangardista
coñeciamos del en edición
pero hai un único poeta que é q uen
convencional era O siñor Afránio .ou
de introducir na poesía galega o
como rispei das gadoupas da nwrte, rio .
concepto de ruptura. Ese é Manuel
que narra a epopeia da sua fuxida
Antonio".
durante tres anos disfarzado polos ·
Mais antes de desembocar neste
panorama, Ponte explica o porqué
do neotrobadorismo e por quefoi
imposíbel unha vangarda (poética

campos de Galiza. Nídia é unha novela
que agora edita Ediciós do Castro no
que se misturan as seus preocupacións
filosóficas con importantes reforéncias
autobiográficas.

compoñen os "Cancioneiros"
"(Bouza) necesita a forma e, sobre
-aquí o noso autor retoma unha
todo, a musicalidade,. como bases
idea de X.R. Pena. Os "Cancioneisólidas da súa poética, como lími- ·
ros" serán o noso domínio clásico _ tes aceptados do seu poetizar".
e o neotrobadorismo "o desexo imMusicalidade (que non ritmo, don ·
plícito de clasicidade que ten a node ebriedade que dixo un poeta
sa literatura para recoñecerse como
amado polo autor do estudo) que,
tal", ademais de representar "unha
tamén, o une a Mallarmé.
especie de dignidade histórica da
nosa literatura (... ) que se dirixe
No estudo dos libros, Ponte sinala
cara a ou fronte á literatura outra,
moitas cousas que ocuparían desi aureolada coa lexitimidade do
masiado espazo nesta reseña, pero
clásico que é a literatura castelá".
sinala, sobretodo, que Nao' senlleiOu sexa, nos anos 20 os poetas gara non pode lerese só en clave de
legas cumprian diversas tarefas:
neotrobadorismo, culpábel, esta
afirmación dunha tradición, fundaclave, que non se aprofundara noución dun domínio clásico e introtros contidos da poesia de Bouza:
ducian signos de ruptura. Demasiaunha poética saudosista, unha tedas tarefas para que pudesen callar
mática "nacionalista" - as cantiestes signos de ruptura<2J.
gas "cívicas"- e o apartado dedicado ás "elexías".
Antes de entrar a analisar polo
miúdo a poesia de Bouza, Ponte dá
De Seitura ven dicer que ben que
un pequeno repaso aos que serian
sendo un libro menos importante
os primeiros cultivadores das fordentro da história da poesía galega
mas clásicas da nosa poesía: Ponque Nao senlleira, é, quizá, máis
dal, o catalán Carles Riba e Johán
importante desde o ponto de vista
Vicente Viqueira. Deixando fora o
poético. Se este (Nao senlleira) é
primeiro, nestes dous ve o noso auimportante polo seu acabado pertor unha intención máis ou menos
feccionismo ---e polo que supón
arqueolóxica, o que non será en
de introdución de tendéncia dentro
Bouza e os outros neotrobadorisda nosa poesía- Seitura· éo polo
tas, xa que nestes a recuperación
que supón de "balance poético, de
medievalista é -aparte dese imreflexión sobre a obra e de ampliplícito desexo de clasicidade- un
tude desta". Neste poemário hai un
espazo para o poeta "remitoloxizar.
lugar para a búsqueda de novos
U nha fuxida cara ó tempo da orixe
mitos, máis complexos, máis ricos,
máis "civilizados" do que os vellos
e non unha mera reescrita dos promitos familiares do home do sécucedementos dos trobadores e. xograres galegos e portugueses". É
lo XIX. Quer .dicer, neste poemário
nesta corrente que se inscrebe o
"están as contradiccións que padepoetizar de Bouza-Brey.
ce o mundo ideal de Bouza-Brey.
É dicir, a plenitude xubilosa do poNas páxinas que seguen, Ponte esetizar de Bouza deixa máis dun lutuda os dous libros poéticos de
gar para a confesión, para a dúbiBouza. Con Carvalho Calero ve
da; para a dor do home". Talvez,
nel un poeta de estirpe "mallarmecontodo, faltoulle a Bouza ese paana", "polo seu perfeccionsimo e
so endiante, o pasar a raia que acocerto afán de artificiosidade"; sinata o seu "clasicismo", a sua arela
de clasicidade, en palabras de Rala que a poesia de Bouza articúlase
a meio de "populismo, formalismo
miro Fonte.
e clasicismo". Populismo e clasicismo como formas de tradición,
Remata o volume cunhas notas sonon como acontece en poetas doubre a prosa e o ensaio de Bouza, e
tras áreas lingüísticas onde o popuunha antoloxia crítica sobre o poelismo (ou popularismo) é un camita. Despois de ler o presente voluño cara a ruptura. Formalismo,
me, sobre o que se poden dicer
moitas máis causas, só resta dicer
porque o poeta galego rexeita o
verso libre e gosta das formas:
que Bouza-Brey non pudo ter

conta de libros
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Sobre meios
de comunicación
Lea Edicións edita as intervencións
duns debates celebrados en Maceda na
primavera do 1990, sobre "Novas
linguaxes nos meios de comunicación
en Galicia" organizados polo Instituto
de Estudos da Comunicación (IECO).
Un dos volumes recolle as
intervencións de Xosé Manuel lorenzo
(Decano da Faculdade de Direito),
Alfonso Eiré e o maxistrado Luciano
Varela co título Os límites do direito á
información: xornalistas ante a leí, o
outro titúlase A linguaxe dos meios de
comunicación escritos en Galicia cos
traballos de Guillenno Rojo, Francisco
Femández Rei, Roxélio Martínez e
Francisco Campos.

Etnografía dos maios
Xaquin López de Soto publicou en La
Correspondéncia Gallega uns artigos
. sobre os maios de Pontevedra pola
segunda metade do XIX. López de Soto
lembraba con modéstia e emoción os
recordos dos maios que el vivira de
cativo. O libro está editado por Casal
de Edicións, en colaboración con
Amigos da Cultura e as agrupacións
culturais A Seca e Mourente, e conta
cun prólogo de Xosé Enrique Acuña.•
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maior fortuna crítica. E os leitores
mellor introductor. •

XGG
1) Col. Ágora. Galaxia. Vigo, 1992. 160 páJc
2) Ainda que Fome atina coas causas do por
que dunha imposibilidade da vangarda na
Galiza, compriria ter en conta outras causas:
a formación cultural dos nosos poetas e escritores, ensopados de cultura clásica até os
6sos; a faita duriha cidade aglutinadora de individualidades, etc. Por outra band, en certos
países, con diferentes tradicións e condicións
culturais, deuse á vez a fundación dun dorrúnio clásico, a afirmación dunha tradición e o
nacimento da tradición da ruptura: Checoslováquia, anos 20 que ve nacer o poetismo da
man de Seifert, Nezval, Biebl, Rolan, etc.

A escrita,

espello-de vida
Música reseroada,
de Luísa Villalta
"Poema cíclico para soprano e
cuarteto de corda", subdividido en
catro movimentos: allegro, adagio,
scherzo e finale, con cadanseu encabezamento, é o texto derradeiro
no primeiro livro de poemas da escritora coruñesa que leva por título
Música ReservadaO>. O océano e
as ondas, a terra e as árbores, as
aves e o ceu e as nubes conforman
o ciclo suxerido, en comuñón íntima coa natureza, nun texto dos que
amiúde se califica por cuestións
formais como prosa poética e que
a nós captiva polo seu lirismo ,
dende a vivacidade primeira, o lentor que segue, a rapidez da parte
terceira: "Verr. Vou. Ven. Vou. Ven.
Non. Si. Eu. Ti. Eu, ti, ti. Onde estás?" ... até un final sentencioso que
se resume no verso derradeiro: "E
eu quedo-me contemplando como
pasan as nubes da miña vida".

Música reservada, amais do poema cíclico, inclúe tres cademos de
poem~s dispostos de xeito retrospectivo, comeza polo que dá título
ao poemário redactado no 1987,
logo virá "O oco da palabra"
(1986) e "Grial do sol perdido
(1985) até chegarmos ao cademo
"Pós-data''. que xunta catro textos
sen datación cronolóxica(2).
Mais irnos principiar por dar conta
do "Prólogo" no que Luísa Villalta
compéndia a intencionalidade do
seu estro nunha lúcida páxina. Non
é costume deste reseñador analisar
prefácios pero a introducción que
fai a escritora é, para nós, un outro
poema, iniciático. "Eis a Música,
que brota como o rio da existéncia,
e a Palabra, que interpreta o seu
ritmo como unba danza ritual arredor do lume da intelixéncia. Eis a
Poesía, palabra melódica". Ou este
outro parágrafo que resume a criatividade, "este libro nace dunha
experiénci.a musical que busca o
lume da .palabra para entender a
sombra·do.·seu próprio corpo".
Luísa Villalta tamén nos fala do
porqué do epígrafe, da compilación feíta por compositores do Renascimen to de obras fortemente
expresivas con independéncia dos
gostos do público e da moda. E
abofé que o livro que reseñamos é
rotundamente expresivo, peneiremos nos seus adentros e con deleite saberemos da "reflexión íntima
· sobre a música da existéncia".
(continua na páxina segulnte)
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(ven da páxlna anterior)

O caderno "Música reservada"
xunta unha dúzia de sonetos e un
texto en tercetos como remate. Os
poemas reflecten unha teimosa por
temas recorrentes, fala-se-nos do
son, da melodia, da música interior, da palavra, da escrita, do tempo, da noite, do soñar, do viver...
Dende a aliteración sostida do verso primeiro "En soneto de sons
que soan sendo ... " os poemas deitan un ritmo pousado que nos engancha e que nos fai compañeiros
de viaxe gorentosa na transgresión
das palavras.
A sensación acústica do son asolaga todo este caderno "porque o
son é o momento único da vida"
di-nos no texto "zarabanda" cand9
xá tiña advertido con anterioridade
que "O son, a sua oquedade
sobrevida / viaxa en corazóns cara
á sua morte ... ".
Pero Luísa Villalta non só descreve o son, a melodía que ainda pode ser decodificada, interpretada,
pois tamén se aventura por calexas
introspectivas que transgreden os
sentidos. "Basta esa música interior sentida, / (... ) de viver sen saber o que é a vida". Está a falar da
música da existéncia como suxeria
no prefácio e des te xeito chega a
dizer que viver é deambular ou
quebrar espácios mentres que soñar pode ser dilatar-se até / a ruptura. "O tempo inventará a melodia (... )/E os poemas serán cantos
dun dia". A poeta defende que a
escrita é un espello da vida e reflexiona, "cando escreber e ser son
só un intento", unha tentativa de
ser criación e recriación, invento e
memória, "escreber como quen
elixe un dia /en que aterra e o ceu
sexan criados".
A segunda parte do livro intitulada
"O oco da palabra" posúe tres
apartados: A eséncia, a imaxe e a

escrita, que conteñen unha
. meditación lírica sobre estes asuntos. Teñen en comun un senso filosófico
que xá se mira nas citas escollidas, "A eséncia" recolle unha de Hegel e outra ·
de Holderlin, "A imaxe" de
Nietzsche ·e Lukacs e "A
escrita" de Umberto Eco
--como non- e de Adorno. O primeiro dos apartados princípia cun epigrama
íntimo e conclúe cun texto
in memoriam de Francisco
Pillado Rivadulla, poética
que incide mais unha vez
na memória e no olvido, no
absurdo do tempo, na nostálxia e na cotidianidade.
Hai un texto precioso que
condensa todo isto e que
mutilamos, con perdón, pota imposibilidade de recoller por inteiro: "Viver é ol- luísa Villalta.
vidar, (... ) / Esquecer o pai
e a nai, esquecer-se un próprio (... )
ha outra meditación sobre a páxina
/ e esquecer o modo en que se es- · que ·nunca será escrita que sirve
quece o olvido".
para fechar este apartado.
O segundo apartado, "A. imaxe"
revela-nos a preocupadón pola auséncia, o temor á loucura, a realidade imposível ("Que pouco é todo o mundo / para tanto desexar,
para tanto recordar".), un abastecer-se de recordos até cair no siléncio e na dor. Escollemos os primeiros versos dun <lestes poemas
para que lle abran o apetito ao leitor / a neste ágape poético: "Cantas partes de min /van caindo por
diante? / Quen de min cai detrás /
de cada verso?".
E xá no terceiro apartado, "A escrita", produce-se unha reflexión
óbvia onde se nos di que ñon
ahonda coa palavra recitada ou
que a palavra non é escrita senón
soñada, e que dan vida aos poetas
inclusive lago da marte física; " ...
pasamos e pasan sobre nós, as horas / a ler palabras vivas de poetas
mortos". Tamén se nos oferece un-

"Grial _do sol perdido" é o terceiro
caderno neste denso poemário de
Luísa Villalta,
fermoso encabezamento que
sai dundos ver- Unha leitura
sos... "un cáliz, na que se
1 grial do sol rende culto á
perdido, / recolle un canto len- litúrxia da
to ... "
palavra e

o amor como acaso coa
paisaxe inaca- discreción
bada e a atmós- coresmal.
fera de dor que
nós nutrimos
coa amarga distáncia son os dous polos referentes
<leste percorrido poético. A poeta
coruñesa di-nos que ''pensar é escuro (... ) E é así porque a razón é
tráxica". Fronte a este poderío das
sombras xorde a palavra, "Que xera o seu froito contra o tempo"

porque é enerxia en pensamento .

ñen no texto que fecha o cademo
intitulado "Grial do sol perdido"...

Nun dos textos atopamos
ecos do poema "Sós" de
Manoel Antonio: "E ficaremos sós, /mar e silénci9",
versos nos que Luísa Villalta evoca a noite, o siléncio, o mar e a soidade como fixera o vate rianxeiro.

"Detrás da poesía / a sombra / que
sustenta o dia".
"Detrás da poesía / a auséncia /
que sustenta a vida".

Hai neste caderno unha
profundización do simbolismo das palavras e unha
iteración do discurso poético. Inverno, auséncia, nostálxia, medo, escuridade,
lamento ... "Sinto en min a
viuvez da realidade, (...) /
Branca é a dar do afastamento / e a soidade... " Significativo de máis, sen concesión á dúvida é este pasaxe que reproducimos deseguida ao que a poeta remata un outro poema: "Así, na soidade, o hábito do tempo / fai as ruas
cada paso mais estreitas, / cunha
auséncia maior en cada volta".
Conforme irnos debullando o poemário Música reservada vai-se incrementando o ar de tristeza que
nos envolve subtilmente, ainda
que por vezes haxa unha rebeldia
certa contra ~se bafo de desasose. go como cando se nos di: "Querer,
quererla saber rir / como sei que
soubo rir aquela deusa / e sair a
mirar aquela vida / que criou ela
mesma co seu riso".
Os últimos textos deste cademo
conteñen unha repetición continuada de sombra, escuridade e
noite, e non hai poema no que non
atopemos unha referéncia explícita
aos termos subliñados. "Moitas
veces odia trai a noite (... ) Moitas
veces a noite ven de día ... ", de
modo que chegamos a viver con
familiaridade o espectáculo da
noite. Comparemos a simetría que
o primeiro e último parágrafos te-

Denantes de oferecer-nos o "poema cíclico", Luísa Villalta inclúe
nesta Música reservada catro textos como post-data, fermosos todos eles e dos que acaso haxa que
salientar o segundo e o terceiro,
aquel por manter unha interlocución poética eu/ti, a modo de monólogo dramatizado(3), e o outro
por recoller a paisaxe pétrea de
Santiago, a rua das Hartas, as Casas Reais, "Rua Nova e Rua do Vilar / como dous brazos amigos /
que se apertan no Toural", as Praterias, a Quintana ...
"Andei por Compostela/ coa pel
das pedras orceladas ... "
Enfin, o livro Música reservada de

Luísa Villalta constitúe unha grata
leitura na que se lle rende culto á
litúrxia da palavra e acaso coa discreción coresmal, sen er un poemário hermético posúe un pisco de
impenetrabilidade como se estivese gardado entre celosías para os
iniciados na poética. Se ti, leitor
ou leitora, tes sobradamente cumprido o rito da iniciación chegarás
ao deleite con este poemário senón
quizais deberas ter de conta este
consello, garda o livro coidadosamente e achega-te aos doces versos cando teñas madurecido. Agradecerás-mo, estou certo. t
MIROVILLAR
(1) Eclicións do Castro/Poesia. A Coruña,
1991.

(2) Mais unha vez expresamos o noso malestar pola tardanza coa que se publican os textos dende a data da sua conceición por mor
da indústria editora
(3) Luísa Villalta é autora de dous monólogos teatrais, " Concerto para un home só" e
"O representante".
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riamente ascética, fría, hermética,
intelectualizada. Unha arte no límite de canto ata aquí se pensou
como arte. Unha arte que xa non é
(o que era a) arte.

Xogos, desciframentos,
otultamentos
O espectador-visitante percorre salas enormes convidado a un reiterado exercicio de desciframento.
¿Onde está a obra de arte? ¿É quizais ese ferro que cruza o chan
oblicuamente, a penas distinguible
dos ferros de Serra ou Penk? ¿Ou
quizais esta vez é realmente tan só
un elemento da infraestructura do
edificio? Ou, no Arenal, a obra
agachada, a obra que hai que procurar porque o artista, no canto de
ofrecela, a sustrae ó ollo: Carrying, de Pepe Spaliú, un artefacto
de ferro inserto baixo ?.. cúpula de
formigón dunha dependencia lateral, invisible se un non a busca erguendo a ollada.
O espectador-visitante, inseguro,
descubre que realmente o artista
xoga con el (¿quizais tamén contra
el?). Rodney Graham presenta as
partituras resultado dun traballo
espúreo (¿ou non?) sobre o Parsifal wagneriano. Hirsch Perlman
ofrécelle fotografías de textos de
carácter metalingüístico con voluntarios erros sintácticos. Chistes
intelectuais superpretenciosos sobre a pretenciosidade da cultura.

Susana Solano. Senza Uccelli, 1987. Ferro e chumbo.

A fin da arte
Notas irresponsables
sobre <lúas exposicións sevillanas e un epílogo
•MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE

Antiga Estación da Praza de Armas. Sevilla. 11 de abril. "Los 80
en la Colección de la Fundación
' La Caixa"'. Comisaria artística:
María de Corral, actual directora
do "Reina Sofía", estandarte da
modernidade nas estructuras institucionais ·da cultura do Estado Español.
Salas do Arenal. Sevilla. "Los últimos días". Comisario artístico: José Luis Brea, comisario da Sección
Española para a Expo 92, e destacado crítico de arte.
Dúas ~xposicións con vocación de
servir de punto de referencia indispensable. Do pasado inmediato á
actualidade inmediata; quizais: o '
futuro. Artistas españoles, pero tamén estadounidenses, itlemáns, ita·
lianos.

ción dos 80 -dende o mestre do neofiguracionismo Luis Gordillo, ata
os cotizados Barceló e Sicilia, dende o formalismo de Sergi Aguilar
ata o informalismo dos vascos Pello Irazu e Txomin Badiola-, son
os grandes ausentes no Arenal.

Un mar e un paraíso
Pero hai tamén nexos, continuidades. A obra de Giovanni Anselmo
na Praza de Armas enlaza directamente coa de Pep Agut no Arenal.
As dúas coinciden no xogo equívoco da dobre titulación: "Sin título
(Verso oltremare)", "Sin
título/La expulsión del Paraíso".
As dúas coinciden na utilización
de lenzos en branco como alegoría
da fin da pintura. Anselmo coloca
bloques de pedra sen traballar sobre un muro de grandes lenzos en
branco. Agut constrúe un edificio

rectangular tamén con lenzos en
branco. O espectador-visitante que
penetra no edificio a penas descubre a tímida proxección dunha única diapositiva sobre a esquina inferior esquerda dun dos muros interiores. A diapositiva reproduce a
vidrieira dun templo medieval.
¿Cal é o peso -a pedra- que condea
definitivamente á mudez á pintura?
¿O edificio da pintura occidental,
do románico ós nosos días, aparé- .
cenos necesariamente hoxe como
un edificio (case) baldeiro? Para
alén do mar, o home é expulsado
da utopía paradisíaca da festa máxica da Arte.
Outra significativa coincidencia.
Os dous únicos artistas,que repiten
obra nas dúas exposicións son
Reinhard Mucha e Jan Vercruysse.
Minimal e conceptualismo. Unha
arte sen compracencias, volanta-

Máis pluralidade -de estiJos, de
tendencias, de autores- na prirneira. Máis direccionalidade na segunda. Nesta, o crítico-comisario
exerce rol e función de guieiro cultural. Non só selecciona a obra, os
autores. Propón abertamente a súa
selección como diagnóstico e guía:
este é o arte de agora, así debe selo arte de mañá.
Síntomas. A fin da pintura. Quizais tamén da escultura. A fin dos
dous xéneros que definiron as artes
plásticas dende o Renacemento ata
onte mesmo. ¿A fin da Arte (así,
con maiúscula)? As figuras (¿derradeiras?) da pintura e da escultura chamémoslle "clásiea", que
ocupan salas ~entráis da exposi-

Richard Long. Cercle Catalá, 1986. Mármore de Besalú.

Entre medias do desconcerto, a
austeridade poderosa do portugués
Pedro Cabrita Reís parece despertar en nós a nostalxia case perdida
da beleza. Scala Coeli. O ceo imposible como branco lavadeiro, como sabas brancas. Scala Coeli pode lerse na fachada do veciño Hospital da Caridade, edificio barroco
que tamén é adoptado como referencia por José Maldonado. As súas obras -Advertencia: 1 parte
expulsión; 2 parte: admisiónabren a exposición: dous grandes
acrílicos que reproducen as dimensións e formato de Las postrimerías de Juan Valdés, lenzos que se
poden ver no devandito Hospital.
A potente alegoría da morte do
pintor barroco é aquí sustituída por
mensaxes no alfabeto dos sordomudos. Como eu descoñezo o seu
código, non sei o que din. Tampouco coido que importe.
O contido das mensaxes é indiferente. As formas son só, cando o
son, superficiais imitacións das
formas clásicas, parodias esvaídas.
¿Que din estes artistas? ¿Quizais
só pretenden dicir que non teñen
nada que dicir? ¿Ou quizais, definitivamente, que non hai nada que
dicir? ¿Por que non calan, logo?
¿Por que disfraza-lo silencio de
apariencias de dicires? ¿Por que
camufla-la impotencia con vacuos
· culturalismos?
Da ética provocadora das vellas
vangardas só resta un tímido escándalo de pintadas adolescentes,
compatible con inauguración oficial con presencia de ministro incluída: Robert Grober empapela
unha sala con papel serigrafiado
con graffitis de órganos sexuais
· masculinos e fimininos; no centro,
unha urna de cristal que contén unha boisa con rosquillas.
Non obstante, quizais sefa esta
obra a única, coas dúas propostas
de Simeón Sáinz Ruiz -Esvástica
e Crucifixo son os seus nomes-,
en supera-lo marco autorreferente
e masturbatorio da arte volta sobre
si, que predomina no resto, e que
ten nas Movies audience de Jeff
Wall -unha ducia de fotos de gran
formato a toda cor que recollen os
rostros de espectadores de películas de cine- a súa máis consecuente
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·alegoría: unha arte que xa non se
propón contar outra cousa ós seus
espectadores senón devolverlle-la
súa imaxe de espectadores de outras artes. Entre o escándalo de
porta de báter de Grober, e a ambigüidade de Sáinz Ruiz, quedo con
este. Hai nas sú~s bibliotecas con
forma de esvástica e de crucifixo
aínda unha invitación á reflexión
. sobre o mundo (neste caso, a ameaza do regreso dos fascismos e os
dogmatismos relixiosos) que invita
a recupera-lo vello potencial da
creación artística como forma de
coñecemento aberto.

Epílogo
Portas afóra das salas hixiénicas
dos dous espacios das exposicións,
Sevilla ofrece ó visitante dúas opcións para o gozo masivo e popular.
As procesións de Semana Santa,
onde a arte -tallas de Juan de Mena
e Martínez Montañés, figuras do
barroco do XVI e XVII- mantén
aínda a comunicación ritual e sagrada co pobo. A Expo 92, onde a cultura aparece cruamente reducida á
condición de espectáculo publicitario, e a arte ten o seu sitio a penas
diferenciable beiras dos monecos
"Curro" e os fogos artificiais sobre
lagos non menos artificiais.
¿Que nos resta? Imposible a recuperación da· condición sagrada da
arte, que é, por outra parte, tamén
unha negación da especificidade da
arte (o sevillano que admira a beleza do Cristo do Amor mentres é introducido polos costaleiros no templo do Salvador non participa da
admiración do espectador que contempla a perfección estética da obra
de Juan de Mena), obrigados a escoller entre a arte de escaparate da
Expo e os balbordos herméticos e
voluntariamente autonegadores das
máis das obras das exposicións da
Praza de Armas e do Arenal, algúns
sospeitamos que quizais as dúas opcións sexan máis complementarias
do que superficialmente o parecen. ·
As dúas coinciden en descargar á
arte dos seus potenciais utópicos e
reveladores. A arte comercial de
masas, e a arte hiperculta elitista
alíanse no común labor de castra-la
esencia máis intransixente e irreducible da creación artística.
Mentres, tamén en Sevilla, o vello
e honesto artista técnico ofrecía case en silencio o seu traballo de vinte anos. ¿Quen escoitou falar de
que, tamén en Sevilla, nunha pequena sala da rúa Imagen, a dous
pasos da praza do Duque, Cristóbal Toral presenta unha retrospectiva das súas pinturas e instalacións?
Hiperrealista neoconservador -segundo o calificativo que gusta usar
José Luis Brea-, pintor na era da
morte da pintura, non direi que o
detallismo técnico de Toral sexa a
alternativa para a arte de hoxe. Seguramente non o é. Direi só que
hai máis esixencia e máis verdade
estética na súa confrontación a corpo espido co monumento velazqueño das Meninas -un cadro de
dimensións idénticas ó do Prado,
onde o pintor retrata a un Velázquez que participa do noso desconcerto <liante da metamorfose das
súas modelos nun amoreamento de
maletas que evocan interminables
viaxes- que nos xogos de salón de
tanto artista posmoderno. •
Proclama-la morte da pintura ( ou
da escultura, ou da Arte) mentres
se fai uso de tódolos medios para
matala non parece a máis axeitada
ética para unha necesaria estética
do noso ~empo . Eu prefiro pronosticar que estes últimos días non serán os derradeiros. Aínda que non
se diga, a profecía sempre obriga ó
profeta. Os profetas da morte da
Arte están a facer todo por matala.
Outros quizais acerten a facer algo
por mantela viva.•
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HISTÓRIAS DE CINCOCENTOS ANOS
O exército sométeos a unha represión sistemática que provocou cen mil vítimas en trinta anos

Os índios guatemaltecos, refúxianse nas montañas e
forman as Comunidades de Povoación en Resisténcia
As famílias fuxen ou se fragmentan. Os aldeanos abandonan todas
as suas perténcias e escapan temendo pola sua vida. Máis de
120.000 cruzarán a fronteira até un
México que creen seguro, outro
millón deles procurarán acougo
nos arrabaldos da capital e doutras
cidades, onde non existe a guerra.
Alguns cruzarán até o Pacífico, e
serán man de obra barata dos facendeiros e outros irán entrando
máis e máis nas montañas constituindo as Comunidades de Povoación en Resisténcia.

• PEDRO CEINOS

Hai máis de dez anos,
milleiros de índios
guatemaltecos, fu:xindo
da barbárie da guerra
e a represión
indiscriminada,
abandoaron os seus
lares e ascenderon ás
montañas do Quiché
para se refuxiar na
espesura das suas
selvas. Ali
permaneceron desde
entón, esforzándose
por sobrevivir nas máis
adversas condicións,
entre o siléncio de
todos e o fustigamento
sistemático do exército.
Así naceron ás
Comunidades de
Povoación en
Resisténcia (CPR).
Levan isolados nas montañas hai
máis dunha década. Sofriron neste
tempo o acoso constante e o cerco
militar inquebrantábel, a destrucción dos seus cultivos e das suas
reservas alimenticias, brutais atentados contra a sua cultura e a sua
organización indíxena. Fixeron da
resisténcia a sua bandeira, transformando a sua vida na esperanza
dun futuro de paz que nunca chega. E agora, cando traspasando o
veo de terror e siléncio e cando os
cercos militares se estreitan arredor das suas montañas, deron a coñecer
mundo inteiro a sua xesta
de valor e resisténcia pacífica, receben do exército o calificativo de
guerrilleiros e novas ameazas de
máis represión.

Resistir para vivir

MIGUEL REYES

pendentes e asalariados, mozos e
vellos, mulleres e nenos. Povos inteiros, comunidades masacradas
até o total extermínio. Un xenocídio sistemático.

Só o terror é o dono da terra. O
exército é señor da vida e a morte
dos indíxenas. Forman aldeas modelo entre eles para facilitar o contro 1 militar, e crian Patrullas de

Autodefensa Civil, onde enrolan
aos que por temor ou desexos de
enriquecerse, préstanse a colaborar
coa sua tarea xenocida. É outravolta a fractura da vida dos indíxenas.

Segundo un mapa elaborado pola
lgrexa, que marca os lugares das
masacres con máis de 50 vítimas,
os departamentos de Quiché, Chimaltenango e Las Verapaces están
cheos de cruces. Os mortos segundo alguns observadores superarían
xa as cen mil persoas.

"Somos campesiños, a nosa vida é
traballar e facer producir a santa
terra. Somos guatemaltecos e existimos acó nas montañas. Que a
xente saiba que estamos aqui'', foi
a sua denúncia a resultas da cal
non tardou en formarse unha Comisión multipartita, integrada pola
Conferéncia Episcopal, Comisión
de Direitos Humanos, representantes de organizacións non gubemamentais e de axuda ao desenrolo e
sindicatos, co obxectivo de asesorar e procurar médios para as CPR.

ªº

Na cidade a guerra nop. existe,
cando máis algunhas persoas, coa
consideración de subversivas son
asesinadas, culpándose a misteriosos grupos paranülitares de indubidábel procedéncia. No campo, ainda que só se informa de esporádicos combates coa guerrilla, implántase o terror de xeitQ sistemático. No norte do Quiché, o exército
somete ás povoacións indíxenas á
pacificación polo extermínio e á
política de terra arrasada, bombardeos indiscriminados, masacres
colectivas, capturas masivas, destrucción de colleitas, confinamento
e reeducación ideolóxica. E terror,
sobretodo, terror. Gravado no máis
profundo da consciéncia das persoas, cos berros dos familiares torturados, ou dos viciños abrasados vivos: "o meu home estaba traballando na milpa, xunto a seu irmán,
cando· chegaron por el, e sen dicer
palabra asesinárono. Despois sacaron as nosas cousas e queimaron a
casa", lembra unha vítima ainda
aterrada.

Milleiros de vítimas
e exiliados
Foron asesinados relixiosos e sindicalistas, líderes campesiños e xefes espirituais, traballadores inde-

Seguin·d o
a lección
do Vietnam

Unha das primeiras accións foi unha visita á rexión das CPR en Ixcan e en Quiché en Febreiro de
1991, e a programación dun sistema de visitas periódicas a fin de
que a atención sobre as CPR se
manteña viva.
Como resultado desta política, as
CPR viviron un periodo de vários
meses sen ataques, que lles permitiu, por unha vez, aproveitar os
froitos do seu traballo agrícola.
Mais en Outubro pasado, coincidindo cunha visita do Procurador
de Direitos Humanos e un experto
da ONU, as comunidades de Cabá
sofriron ametrallamento desde un
avión e un helicóptero, o que evidéncia a vixéncia da violéncia do
exército, mesmo sendo a povoación das CPR civil e desarmada.

Os povos índios sofren un sistemático expólio .desde hai cincocentos anos

A orixe do problema remóntase
séculos atrás, cando despois da
victória militar, os españois someteron efectivamente aos diferentes
povos que habitaban a actual
Guatemala, a quen transformaron
nunha clase xenérica de servidores e tributários, a meio da esclavitude e outras imposicións, aos
que denominaron índios.

e o seu tributo, a razón de ser e a
xustificación económica da imposición colonial española sobre as
suas terras. Coa independéncia, a
situación non mellorou para eles.
Ao contrário, os crioulos emancipados, libres da interesada tutela
da coroa sobre os indíxenas, intensificaron a sua explotación até
o límite do tolerábel, empiorando,
de feito, a situación dos povos
orixinais de Guatemala.

Durante o tempo que durou a colónia, os índios foron en todo momento explotados e oprimidos,
proporcionando, nas suas terras
probes de metais, co seu traballo

Outro ponto fundam~ntal na toma
de conciéncia índia foi a frustrada
reforma agrária do malogrado Jacobo Arbenz, que ainda que apenas
desenvolvida nalguns municípios

•P.C.

Durante moitos anos o seu lema
foi "Resistir para Vivir". Con govemos ditatoriais ou nominalmente
democráticos foron continuamente
fustigados, criándose novos acuartelamentos e novas aldeas modelo.
A fins do 1990, as CPR conseguiron eludir o cerco militar e denunciaron na capital a existéncia de
máis de 15.000 indíxenas Ixiles,
Uspatecos, Quichés, Kanjobales e
Kekchis, refuxiados nas montañas.
A delegación entrevistouse con representantes de diferentes institucións sociais guatemaltecas e co
próprio presidente Jorge Serrano,
pedindo a consideración de povoación civil non combatente, a retirada do exército que rodea as suas
terras, a libre circulación das persoas e a posibilidade de comercializar os seus productos.

dexiou unha semente de esperanza
nos povos indíxenas. Tras os escuros anos que seguiron ao derrocamento de Arbenz (1954) e a reorganización do país en base·ao latifúndio os povos aborixens intentan recuperar logo de tres séculos de servidume, o control das suas existéncias, frente aos intereses das grandes transnacionais (tipo U nited
Fruit co.) e os latifundistas. É a hora de que o exército recrie o infemo
sobre a pátria que xuraron defender.
Apoiados por especialistas estadounidenses, os militares guatemaltecos poñen en práctica os coñecimentos adquiridos no Vietnam para
o sometimento da povoación. +

Nos últimos meses desde numerosas organizaciónse institucións como Amigos dos Indios, pediuse ao
presidente Serrano que se recoñeza o carácter civil non combatente
das CPR, o cese dos ataques contra elas e o levantamento do cerco
militar.•

.

•.....................•.....•........••.•...••••......•....•......•.••..•......•.•..........••.•••.••... :

é membro da asociación Amigos dos Indios

PEDRO CEINOS
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EMBARAZO

O control médico periódico desde o primeiro
momento do embarazo, realizar unha dieta ·variada e
equilibrada, non fumar nin consumir alcohol ou medicamentos sen indicación médica, son comportamentos
q~e

protexen a saúde da muller e mais .do fillo que vai

nacer.·A práctica de exercicio físico moderado é tamén
beneficiosa se non foi desautorizado expresamente.
Pregúntelle tódalas dúbidas ó profesional que
controle o seu embarazo.
--
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O trinque

Televisión
Horizontes de grandeza

Cme

Un clásico dirixido no 58 por William Wyler e protagonizado por Jean Simmons, Ch. Heston, Carrol
Baker e un magnífico Gregory
Peck. O valor e os prexuizos ilustrados no famoso enfrentamento entre Peck e Heston s'obre a paisaxe
do "Gran Pantano". O 1 ás 21,30 h.
no espazo Telecinema da TVG.

Delicatessen. Un filme
dos irmáns Jaro, franceses, que arrastra con todos os prémios aos que
foi apresentada. Unha comédia, con fondo tráxico,
que ironiza coa loita pola
supervivéncia nunha situación de deterioro social. Subversión subterrá- .
nea e trunfo do amor. •

t

~JÍ~ {

o

f:,;ti~.A OA ,

Gilda
Para mitóm•anos e afeizoados aos
anos dourados de Hollywood. Dirixida no 46 por Vidor e protagonizado por R. Hayworth e G. Ford. O sábado 2 ás 12,10 h. da noite na TVG,
versión orixinal subtiduada. +

DE.SCO~E..C.JD

MRrJt:.GSTA

(continuara}

Novas sensuais

Úonvocatórias

• MC/A CORUÑA

Concurso
de Deseño

Un meiguiño, deses que se poñen
como disculpa cando o despiste é
realmente de un, levounos ·a dicer
algunba mentiriña -ainda que sen
má fe, iso si- cando afirmábamos
que Nova Galicia faria a presentación de A Fouce, Galeuzca e
Alento "na feira do libro de Compostela". Pois, ben. Esta é a. verdade. O próximo día 9 de Maio presentaras~ ria gaieria Sargadelos, de
Compostela, Galeuzca (1945). A
. F ouce e A lento virán despois. O acto será .orgaizado pbla Asociación
de Libreiros de Galiza. E a presentación faraa Antón Fraguas. E posto que nos achamos riisto; ·subliñar
que en Galeuzca -amais doutras
sinaturas- recóllense artigos de
Daniel Rodríguez Castelao (1889 El regionalismo gallego de Murguía, No hay modo de castellanizar
a Galicia, El problema ferroviario
de Galicia, etc.), que hoxe en dia
están de rabiosa actualidade. Galeuzca estaba ubicada en Buenos
Aires, e foi confeccionada en base
ao idioma castellano Cl,mha dinámica literaria moi peculiar mais significativa, referéncia para os estudosos daqueles tempos galleguistas,
Carlos de Baraibar signficia, nunha
expresiva arenga, aquel sentimento
nacionalista, onde se subliña o
exercício dunha "noble acción
compensdora" que leve a "devolver
a la península su añorado esplendor
si es debidamente articulada en un
sistema plurinacional quecuadre
con la realidad múltiple de los pueblos. De lo contrario, ni siquiera
podrá asegurarse que haya terminado el proceso de secesión". Tamén

A Delegación de Turismo
do Conc.ello de Monforte de
Lemos convoca un concurso' de deseño p·ara a eleición
dun logotipo que defina a
identidade de Monforte antes do dia 30 de Maio. Está
dotado _c un prémio de
150.000 pts.

II Prémio
de Narración.
de Marín
CHELO

a própria revis~ Galeuzca através
da sua· canle edito_rial expresaba
que a "conclusión lógica y política
de la filosofia de la Historia peninsular y. de las bases mencionadas' es ·
la formación entre todos los pueblos nacionales de la Península Ibérica, de una Confederación Republicana con un Presidente, Jefe del
poder ejecutivo y un Consejo de
Nacionalidades, como órgano del
poder legislativo formado por representación igual de aquellos pueblos en unión solidaria y afectiva
de todos ellos".
"Deixáde que falen" é a réplica
persoal de Ramón Conde ante a
"acusación" de que a ~ua obra tiña
certa semellanza Oll ..podia~ partir
dun pláx.Ío sobre a "cultura" názi.
Conde non dá demasiada iniportáncia á devandita información e pensa
que hai certa lixeireza á hora de
apontarse a certas suspicácias. De
calquer xeito, o que está claro é que
ao escultor ourensán nada de canto
se "presume" lle quita o sono. •

Grande oferta en discos e cassettes. E.
Baños, Xoan XXIII, 13-7. Ourense.
Tlf. (988) 21 05 85.
Brasileiro, 35 anos; estudiante de Língua e Cultura Galegas (normativa lusista) na Universidade de Barcelona, Area
de Filoloxia Galaico-Portuguesa. Gostaria corresponderse e facer amizade
con xoves galegos, para intercambiar
postais, libros, ·material informativo sobre a Galiza, etc. Es¡;:ribir en galego ou
portugués a: Xaime Burgués de Siqueira, Riera San Miguel, 47- Pral. 2a. E08006 Barcelona.
Interésame conseguir o ".ídeo da película
Castelao, de Jorge Prelorán emitido pola
TVG odia 30 de Xaneiro. Chamar ao
(986) 45 01 25, perguntar por Alberto.
Agradezo todo tipo de información para
viaxar a Eire no verán, con preferéncia
pola zona de Galway. Xésús Vázquez,
Fraguas 21, 1º. 15703 Comp0stela.
Véndo moto Yamaha 400-XS. PO
4746-T. Carenado integral. Tlf. (986) 29
14 72. Eladio Puentes Rodríguez.
Somos Os Skornabois, un colectivo

Saídas
profesionais
nos meios
de comunicación
Os dias 8, 9 e 10 de Maio
celebraranse na Facultade
de Xomalismo de Compostela (Praza de Mazarelos)
estas I Xornadas organizadas polo Círculo de Opinión Galega, coa colaboración desa Facultade e a Se-

cretaria Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia.
As xomadas pretenden propiciar un debate sobre a previsíbel evolución dos meios
de comunicación en Galiza,
sobre as posibilidades de
aplicación de novas tecnoloxias neste eido. Deséxase
ademáis analisar as perspectivas laborais daqueles que
xa traballan nos meios de
cqmunicación e daqueles
outros que se forman coa intención de facelo. O dia 9 á
noite haberá unha representación do espectáculo "Directamente Paco", paródia
do mundo da Rádio realizada por Carlos Blanco.

Certame Galego
de Vídeo
na Escola
A Escota de Imaxe e Son
de Galicia e o Gabinete da

Reforma Educativa de Galícia organizan este certame,
no que poderán participar
alumnos/as de todos os centros de ensino non Universitário de Galiza. Independentemente do formato de producción, a cópia presentada
terá que ser en VHS. A duración non poderá sobrepasar os 30 minutos. Estabelécense catro modalidades de
participación: Criación, Documental, Experiéncia pedagóxica e Vídeo didáctico.
Os prémios consistirán en
dotación de material audiovisual. O prazo de inscripción remata o día 1 de Xuño. O envio das obras e o
correspondente boletín de
inscripción será a: Escota de
Imaxe e Son de Galicia, e ao
Gabinete da Reforma Educativa de Galícia, Area de
Novos Médios Didácticos
Audiovisiais, r/ Villaldia 3335. 15706 Santiago.+

. Teatro

Música
Michaela Martín
Concerto de piano o dia 30 no Auditório de Galícia, en Compostela.

Philip Glass Ensemble
Concerto dentro do Ciclo de Primavera o día 30 na Sala de Concertos do Céntro Cultü.ral Caixavigo.

O pracer
da Música
Ciclo audiovisual. no Centro Cultural Caixavigo, o 30 ·ás 20h "Romeo e Xulieta" de Tcbaikovski e
"A canción da terra" de Mahler,

introducción e comentários de
Juan Pérez Comesaña.

] uan Enrique González
Guitarra clásica o dia 7 ás 20h no
Auditório da Casa da Cultura de O
Barco.

Clunia Jazz e
Carme Rey
Actuación o día 30 ás 23h no local
do Ateneo Santa Cecilia de Marín.
A entrada para os non sócios valerá 300 pts, e se venderá os días 29
e 30: O concerto será emitido en
directo por Rádio Cecilia.+

La Señorita ]ulia
O dia 30 representación a cargo de
"Teatro del Alba" de Zaragoza no
Círculo das Artes de Lugo. •

Exposicións

Anúncios de balde
· Véndese piso en Ourense. Chamar ao
tlf. (988) 21 05 85, de 15 a 17h.

O Concello de Marín convocou a segunda edición deste
certame, ao que poderán
concorrer todos os autores
que o desexen con traballos
orixinais e inéditos en língua galega e cunha extensión entre cinco e dez fólios
a doble espazo por unha soa
cara. O tema é libre. Os orixinai s apresentaranse no

Concello, en tres exemplares
sen nome do autor/a, acompañados dunha plica, na que
se indique na súa parte exterior un lema, que figurará tamén na primeira folla do traballo. No interior figurará o
nome, enderezo e teléfono
do autor. Concederase un
único prémio de 100.000
pts. O prazo de presentación
dos traballos rematará ás
13h do dia 11 de Maio.

Galícia de A Coruña.

que estamos traballando no ámbito do
noso concello pola cultura. O nome
vennos porque atopamos un lugar chamado Escomabois e gostarianos por en
contacto colíl alguén que sexa de ali.
.Colectivo Skomabois. Xermán Pérez.
V. Lourenzá. Castro 27769 Lugo.
Agradezo todo tipo de información para viaxar a Eire no verán, con preferéncia pota zona de Galway. Xesús
Vázquez, Fraguas, 21 primeiro. 15703
Compostela.
Impártense clases de gaita. Tlf. (9'86)
42 53 58. Vigo.
A agrupación A Fiada de música e
baile tradicional agarda as vosas chamadas para contratar actuacións. Tlf.
982-14 02 16.
Desexaria ter correspondéncia con filatélicos para cambiar ou mercar setos
novos ou usados, sobres ou postais antigas da Galiza. Interesados escribir a
Xosé L. Veiga. Rua Mallorca 7, S/Atco.
43001 Tarragona.
O Comité Cidadán Galego Anti-SIDA informa que permanecerá aberto
os martes, xoves e venres de Í6 a 21h.
Ademáis está o Apdo. de correos 117
de Compostela.+
·

Pinturas no Pub Yerwa de
ViÍagarcía de Arousa .

tame de Banda Deseñada
"Xuventude 91" e do VII
Certame Galego de Fotografía na Casa da Xuventu•de de Chantada.

Carmen Chacón

Miguel Cantos

Xosé Bandín

Palacio de Comunicaciones, Madrid.

Antónfo Palácios

1876-1945
Museo Provincial, Edificio
Sarmiento, organizada polo
Coléxio Oficial de Arquitectos de Galícia.

X. Díaz Fuentes
Esculturas na Casa da Parra
de Compostela

das Artes de Vigo.

R. Fernández
Alonso
Pinturas na Sala de Arte caic
xavigo.

Marathón
Fotográfico

Arte Galego
en Caixa Galícia

Mostrados traballos do certame convocado polo Concello de Allariz no Centro
"A Fábrica" desta vila.

Aula de Cultura de Caixa
Galicia. Compostela.

X. Gutiérrez

Anxel Huete
Pinturas e debuxos na Casa

Solana
Augafortes e litografias na
Sala da Fundación Caixa

Exposición no Pazo Municipal de A Coruña.

Oleos na Sala do Banco Galego de Lugo.

Naufráxios na
Costa da Morte

Certame
de Artes plásticas

Mostra fotográfica na Casa
da Xuventude de Carballo.

Das Penas
Escultura en madeira na Galeria Hispano 20 de Compostela.

Fauna litoral e
artes e a parellos
de pesca
Exposición no Centro de
Formación Profesional de
Marín.

Fotografia e
Banda Deseñada
Mostra de traballos do Cer-

No Instituro San Paio de
Tui , traballos participantes
na IV edición deste certame
do Concello de Tui.

Xurxo
Gómez-Chao
Até o 23 de Maio na Galeria
CEGRAC da Coruña.

Máscaras
Mostra dos traballos do grupo "Raiola" no Café Real
de O Barco de Valdeorras.

Luís Alcántara
Obra recente até o 4 de
Maio na Nova Sala de Exposicións Caixavigo. •
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A crítica

A miña vida
coma un can

Estatnpas

O 30 , na campaña de Cihe Escolar, proxectarase ás 1O e 16h este
filme dirixido por Lasse Hallstrom
no centro cultural Caixavigo.

XURXO ESTÉVEZ

Seica as lotarias deixaron paso á distribución de complementos impresos de carácter cultural xunto aos xornais
diários. Compiten asi por aumentar a sua parcela de difusión nos quiosques.

Ciclo de cine infantil
O dia 2 proxectarase no cine Cas-

telao de Lugo o filme "Marco".

A literarura infantil
no cine
No Ateneo Santa Cecilia de Marín
ciclo de cine para os pequenos . O
30 ás 19,30h pasarase "A História
Interminábel'', filme dirixido por
Wolfgang Peterson, e baseado no
libro de Michael Ende. Durante un
mes os rapaces e rapazas poderán
disfrutar de filmes como "A illa do
Tesouro", "A princesa prometida"
ou "O corcel negro".Entrada libre.

Os sons do Pórtico
Documental que na sua 1 parte descrebe o proceso de reconstrución
dos instrumentos do Pórtico da
Glória, mentres que a II céntrase
no concerto celebrado con estes
instrumentos na Catedral. Patroci-

O cabalo de ferro.

nado pola Fundaci~n Barrié de la
Maza ~ dirixido por Manuel Gómez Segarra o pasado ano. O dia &
ás 20,15 no local do CGAI, en A
Coruña.

Cine-Clube Carballo
A programación prevista para o mes
de Maio inclue os filmes "O despertar dun anxo" "Están todos ben"
"Axenda Ocuita" "Barton Fink"'.

e

O cabalo de ferro
O dia 4 ás 20, 15h no local do Centro Galego de Artes da Irnaxe pasarase este filme dirixido en 1924
por John Ford e p~rtencente á co-

lección do cineasta coruñés José
Ernesto Díaz Noriega, quen sonorizou este filme de Ford, que lembra os tempos nos que a Unión Pacific e a Central Pacific competían
polo establecemento do primeiro
ferrocarril -transcontinental.

Vivir é fácil
Un filme realizado no 37 por Sturges para o ciclo A comédia según ... Preston Sturges. Baseada
nunha história de Vera Gaspary e
protagonizada por Jean Arthur e
Ray Milland proxectarase o 5 e 6
ás 20,15h no local do CGAI, rúa
Durán Loriga, 1O, da Coruña.+

Publicacións
Blas Espín
Está na rua o primeiro número deste "Voceiro dos colectivos culturais da Costa da Mo.rte, reserva poética e natural de Occidente". Esta
revista sairá cada douS' meses e ne1a terán acollida todos os poetas
que queiran colaborar. Sae á luz
por iniciativa da Asociación Cultural Bias Espín, en especial de
Rafael Lema, Andrés f igueiras e
Eduardo Reimúndez. Neste número, ademáis dos dous gañadoi;es do
último prémio de poesía Blas Espín hai unha nutrida representacióin dos dous colectivos poéticos
que traballan na comarca, o col~
tivo Un médio de Cee e o Blas Espín. de Ponte do P~mo. A revista
leva o nome dun pratero da vila
camariñá de Ponte do Porto do século xvm con obras espalladas
por toda a comarca. Os debuxos e
deseño son do pratista Eduardo
Reimúndez.

Cuba Va
Dous números leva xa esta revista
voceiro das organizacións que integran a Coordinadora Estatal de
Solidariedade con Cuba. Na segunda entrega, correspondente ao
mes de Abril, inclúense as direc·cións de contacto coas organizacións membros da Coordinadora,
unha reseña dos actos máis importantes do movimento internacional
de solidariedade co povo cubano,
outra sección recolle os actos e
campañas désenvolvidas por organizacións de Galiza, Euskadi, Aragón, Catalur'lya, Madrid, Andalucía, etc. Artigos sobre o progarama
alimentário, o problema do transporte, a o comércio exterior sen divisas e o aforro de enerxia eléctrica son outros dos temas tratados.
Completan este número unha carta
aberta ao Govemo Español e unha
interesant~ sección de noticias bre-

ves sobre Cuba e o bloqueo desde
d_e ntro e f óra da Illa. En cada

exemplar vai un boletín de suscrición anual ao prezo de 1.000 pts.

Cooperativismo e
Economia Social
Quinta entrega desta publicación,
dirixida por Iagó Santos, .e que inclue estudos espécializados coa temática do coopérativismó. Neste
volume inclue váiios i:raballos sobre cooperativismo na confección
(organización. financ;iación, etc ... );
vá:rios estuidos sobre o Plan Económico e Social de Galiza (traballos de Fernando Acuña, Xurxo G.
Gurriarán, ·uxio Rey, manuel lago,
fago Santos), Xan Bouzada,... ) e as
seccións de npovas, reseñas de libros e documentación. Atópase nas
librarías e pódese pedir máis información ao Apartado de Correos
5.172 de Vigo ou ao fax (986)
21.18.40•

Logo dos dous centos de libros que agora ilustran os estantes de moitas saliñas do país, entre a Biblioteca Autores
Galegas do Diário 16 de Galicia e a non tan ben coidada
selección de obras de Biblioteca 114 do Correo Gallego bastante infectada de obras en español-, correspóndelle
novamente ao D16 de Galicia mantera iniciativa coa edición das láminas de Castelao que compoñen os albums ós,
Atila en Galicia e Galícia Mártir.

~ sete decenas de magníficos debuxos do naso intelectual máis relevante non son amábeis grafismos onde recriar os ollas con imaxes paranxoleiras. Dinnos que "En
Galicia non se pide. Emígrase", que "A nasa terra non é
nosa, rapaces" ou que "Non soñan máis que cando durmen". A sua crudeza fálanos de tempos que ainda non remataron e que no seu día "serviron de pretexto para conferéncias que influiron no actual rexurdimento da galeguidade", explicaba Daniel no limiar de Nós no 1931.

P oucos ilustradores contemporáneos foron quen de deseñar as novas imaxes da "aldraxe" na e'ra electro-atómica
coa forza, acidez e calidade de Castelao. Abofé que as vomitivas estampiñas de Quesada non son as "Causas" que
nos gostaria contemplar a diário por moitos Prémios Galicia de Xornalismo que lle penduren.
Se nos decatásemos de que Charles Schultz, criador de
Charlie Browm e Snoopy, é a novena· maior fortuna entre
os millonários do espectáculo no mundo, cunha facturación de 3.584 millóns de pesetas no 1988 -por enrriba de
Madonna, Prince ou Sting- e de que Jim Davis, autor de
Garfield, ocupa o lugar número quince na lista, entenderíamos que non estamos a falar de banalidades nen dunha
arte menor. Para moitos leitores os "chistes" gráficos son
meramente a opinión editorial dos diários, a única fonte
de consulta rápida e segura.
Ben está, por tanto, recuperar alguns dos momentos máis
elevados da nosa ilustración no .que vai de século e s,e é
de xeito masivo e accesíbel como é o caso, grácias á estupenda iniciativa do D16 de Galicia, moito mellar.+

Aotos
II Xornadas
E~trepobos

Aula Itinerante
Solidária

-Baixo o lema "América
Latina, actualidade e perspectivas '1. estait a ter lugar
.na Sala Laxeiro de Vigo
unh~ séi:íe de conferéncias
que comeµn. ás 20,30h. O
dia 4 "A cooperación desde
Galiza: A débeda dun país
emigrante" será o tema
dunha mesa redonda a cargo de tres conferenciantes.
O dia 5 Mariano Aguirre,
xornalista, falará de "A nova Orde Mundial". O dia 6
J. Deniz Espinos exporá o
tema "América Latina: presente e futuro".

A Coordinadora Galega
de Organizacións non
Gubernamentais para o
Desenvolvimento
(ONGD,S) presentan unha
série de actividades para os
dias 1, 2 e 3 de Maio. Trátase dunha Aula dirixida a
fomentar a solidariedade
entre a sociedade galega e
desenvolverase ao longo
da Ribeira Sacra entre
Chantada e Ourensy viaxando en bicicleta e aportando os cartos da inscrición (5.000 pts.) para un
proxecto de solidariedade
co terceiro mundo.

Paxinas coordenadas por

Esta Aula contará con numerosas actividades educa-

MARGA R. HOLGUIN

UNTA
. u
DEGALICIA ~

tivas p;ualelas e .en todas
elas tentarase ·falar e debatir sobre o~ graves problemas que -estaa a vivir.roáis
de corenta millóns de seres
humanos: Partiiase o día 1
desde a Praia ·do Co~cello
en Chantada para ir percorrendo a Ribeira Saora até
Ourense para asistir. á Festa dos Maios o dia 3. A
Coordinadora Galega de
ONGD,S fórmana distintas
organizacións recoñecidas
e sen ánimo de lucro que
están a traballar no eido da
educación para a paz, a solidariedade, a cooperación,
etc. O proxecto ao que irán
destinados os cartos recaudados e o envio de bicicletas a un grupo de parteras
gu.atemaltecas, para que se

poidan desprazar en~e os
campos de refuxiados. Isto
encádrase dentro da Campaña "Bicis Si, Bombas
Non" de Xevale.

Os Maios en Marin

O dia 1 ás 12h todos os cativos interesados en parti- cipar no Concurso de Debuxus no Chan q_ue terá
como tema os maios deberán atoparse nas inmediacións da Alameda de Marín, ondé se fará a inscripción para participar. Poderán inscribirse dodos os rapaces e rapazas que estén
cursando estudios de EXB.
Haberá prérpios e obséquios. O mesmo dia ás 12h
celebrarase a concentración de todos os maios e
embarcacións que desexen
participar neste tradicional
concurso. Pola tarde, desde
as 17h os diferentes grupos
actuarán na Praza do Reloxo onde serán entregados
os prémios.•
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A recuperación da festa da primavera e o 1º de Maió

Un arco de maio
para o dia dos trabaHadores
• XOSÉ ENRIQUE ACUÑA
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as últimas décadas do século
XIX e nas principais cidades galegas estaban a esvaecer as tradicións ligadas ao ciclo do maio. As diferentes representacións .desta festa saudadora da
primavera facían os seus derradeiros _percorridos polas ruas vilegas, ainda de terra,
nuns anos que tamén vían o fin de moitos
dos costumes ligados ao mundo do campo.

listas nen das tradicións nas que cumpría
·papel decisivo a lingua galega.

Teatro, daquela instalado nos xardíns das
Palmeiras.

Volven os Maios

Nese sinalado dia, xa ás seis da mañá
disparábanse bombas e unha bada de
música popular percorria as ruas executando dianas. As dez, o grémio de canteiros tiña todo organizado no vello coliseu
para que un abarrotado local, onde as mulleres eran bó número, vivira o início do
acto escoitando o Himno Internacional.

Pero tamén foi certo que o chamamento
dos provincianos "intelectuais liberais" de
"Galicia Moderna", non fixo moito efecto
posto que o proceso organizativo do proletariado local seguiu o seu curso e os
maios, ainda que poucos, saían espontaneamente desde as parróquias até a vila.

Máis tarde pasaríase ás intervencións que
nese ano fixeron os obreiros Tages, RodríNo 1904 na prensa diária e animados por
guez, Paniágua, Meis, Estévez e Aboal
un primeiro artigo de Francisco Portela
Mentres, no incipente mundo urbán, ouque atacaron o governo e esixiron a rePérez, vívese unha interesante polémica
tras xentes tomaban protagonsimo co
dención dos traballadores.
sobre a orixe dos maios e a sua recupeagromar dunha nova clase social que
raciór} necesária na que intervirían Raemerxía, igual que no resto de Europa,
Por ese tempo, a parte dos discursos, tamón Alvarez de La Braña, Celso García
entre cantos á emancipación social. Oude La Riega e tamén Xaquín López de . mén era comun nos "mectings" a leitura
tros cantos, os dos nenos dos maios, perde composicións, as máis delas en verso,
Soto, quen aportou unha série de artigos
dian boa parte da sua enxebre sinxeleza
nas que se repasaba o ano cun tono crítique lembraban os maios locais entre
poética e mesmo o idioma.
co e festivo. Urbano R. Moledo foi autor
1848 e 1853.
habitual delas, que resoaban o mesmo dia
Impulsados polos "progresistas" de turno
no que os tillos dos obreiros saian ás ruas
O ambiente creado levou ao periódico "La
se lles animaba a cantar en castelán e até
e prazas con cantigas do mesmo tono peincluir nas suas cantigas loas ás xestas co- · Correspondencia Gallega" a organizar o
ro co fin infantil da pedicha e sempre
loniais da escuadra do Pacífico. Ponteveprimeiro concurso de maios deste século,
arroupados polo manto verde do fiuncho.
dra -hoxe con Ourense a única cidade
que se celebrou na Praza da Ferrería como
que conserva esta celebración- viu coo fixeran os impulsados por Don Rufino
Pola tarde os asociad s obreiros e as
Rivera, director de "O Galiciano".
mo desde as páxinas do seu primeiro
suas famílias, xunto coas sociedades
xornal en língua galega, "O Galiciano",
Naquel ·mesmo ano conformábase
agrárias, achegábanse cos seus estandarse sae en defensa dos vellos maios
tes ao famoso, lexendário e centenário
a Federación Socialista Galega e
denunciando as falsificacións en curcarballo de Santa Margarida.
so e criticando os maios e barcos
os obreiros pontevedreses proxecde cartón que xa non gastaban do
taron un sonado 1º de Maio que,
se convirtiria en tradicional celeEste era un lugar cheo de vellas tradifiuncho, os ovos e as frores.
cións. Perta de ali nun pequeno pazo vivia ·
bración no
--onde tamén morara o Pai Sarmiento-É no mesmo tempo en que se
desapaempezan a mover entre arterecido
o mentor da tose do Colón galega, o historiador Celso García de La Riega. Nun artisáns e obreiros as novas
Circo
go que publicou nesas datas reclamaba
ideas emancipadoras. Xa
-sabe deus con que inconfesábeis intense espallaba entre os
operários pontevedrecións para o seu carácter conservadorque se fixera coincidir e confluir as duas
ses o xornal "El Hijo del
Trabajo" e era veciño da
celebracións, os maios e o 1º de maio, e
aproveitar dalgun xeito as suas caractevila o xove Ricardo Meristicas comuns.
lla, redactor de "El Estudiante", que co tempo será o
O carballo milenário, gozaba igualpioneiro en divulgar entre os
mente do interese do primeiro
traballadores españois a xesta
nacionalismo. a "Unión Repudos anarquistas de Chicago.
blicana" de Pontevedra publicaba un traballo no 1893
Os iniciais "1 º de Maio" serán no
baixo o suxerente encaEstado entre 1886 e 1887, anos
bez amento de "Santa
nos que xurden as primeiras organiMarargarikako Arbozacións federadas en Galicia e quen
la" no que daba a
nos principios da década seguinte
ideia de facer cumprir
organizan en A Coruña, Ferrol, Pontevedra e Vigo a xornada revindicatiao imenso arbre da
parroquia de Mourente
va mundial.
nada máis e nada menos que o mesmo paNa cidade do Lérez o movimento
pel que para os vascos
obreiro tiña a sua proba de fogo duton o de Guernica .
rante a folga de 1895 nas obras de
Anos máis tarde e baixo
construcción da nova ponte de A Baros seus ramallos naceca. Os canteiros, liderados por Primo
de La Torre, fixeran frente á patronal
rian as lrmandades da
Fala de Pontevedra.
que tentara rachar o conflito mediante
esquirolada portuguesa.
Na máxia do outeiro de
Xornais como "La Redención del ObreSanta Margarida conxuntábanse os anro", "El Proletario", "La Emancipación"
ceios progresistas e obreiros xunto a ouson síntomas dos anceios organizativos
tros conservacionistas e piadosos. En tordos traballadores pontevedreses. Na ouno á capela, restaurada noutro tempo ·con
tra banda social os máis "progresistas" e
cartas de Manuel Portela Valladares e ao
"libarais" sacaban ünha fachendosa revello carballo, o 1º de Maio de 1904 as sovista, "Galicia Moderna" que no 1897 faciedades obreiras celebraron festivamento
cía un sinistro chamamento: ainda que
o seu día de loita. Ali ergueron un arco de
desapareceran as festas do trabal/o e o
follaxe no que constaba unha adicatória
maio non se cante, non debemos lamenalusiva á conmemoración.
ta lo porque aquelas son orixe de
desordes e isto acusa un atraso inconceAtrevámonos a estabelecer un paralelismo
bíbel, tratándose de pavos que tenden a
con outro dos vellos costumes perdidos
camiñar polo sendeiro do progreso.
nesta terra: o Arco de maio, que en anteriores tempos instalábanse nos camiños e
Quedaba claro que a burguesía non gascampos parroquiais como variante particutaba das novas ideas anarquistas e socialar-das celebracións do ciclo do maio.+

TRES EN RAIA

Unha moa
de ouro
•

MANUEL RIVAS

E

u vin unha vez un elefante morto por unha dór de moas. En
realidade era unha elefanta, ainda que
o seu nome no escenario era o de
Jumbo. Pertencia a un domador italiano dun circo de apariencia probe e
melancólica, como a que teñen case
todos os circos desque se estendeu a
televisión.
Cando visitei o circo , de mañanciña,
habia un cheiro a serrín e a cadavre
lavado, como nunha menesterosa sala
de autopsias ao ar libre e en tempo
medieval. O home choraba pola perda
daquel animaliño xoguetón de cinco
toneladas . Contoume que a elefanta
entendía moitos idiomas , causa normal porque como é sabido os elefantes teñen unha memoria de elefante,
pero díxome que as ardes obedecíaas
mellar cando lle talaban en alemán
prusiano.
Non é a miña unha memoria de elefante pero lembreime da historia en circunstancias dramáticas : na consulta
dun dentista que falaba en pampero
pero que a min me soaba tamén a alemán-prusiano. Non só vivín a dór física
e metafísica de perder unha moa senón tamén a sensación de pasar a ser,
irreversiblemente, un adulto.
Cando me explicaban as clases de
postizos dentais con detalle dos seus
prezos , decateime de que estaba a
asistir a un sentimental xiro copernicano na miña vida. Ofrecíanseme posibilidades de escollar diversos tipos de
aleacións para sustituir o precioso orixinal. Xa que falabamos de arte e dado
o meu respeito polas boas tradicións,
perguntei a canto sairía unha moa de
ouro. A cifra superaba con creces o
equivalente a unha mensualidade do
salario mínimo interprofisional.
Comprendo agora por que os elefantes
de circo marren de pena cando lles
van sacar unha moa.•

VoLVER AO REGO

U

n salto de axéncia, un mallo de liñas, sinalan que a guerra de Afganistan é unha guerra do ópio, a loita por un
comércio multimillonário, entre guerrillas
enfrentadas. Quen serán os seus axentes,
os seus intermediários, os seus bancos?
De seguro que viven lonxe da fe islámica.

No Vietnam as tribus Meo, produtoras tamén de ópio, contaron co apoio da intendéncia norteamericana que tiña instalados
no país a 500 mil homes.
E parte da história son xa as guerras do
ópio na China do pasado século. Os colonizadores ingleses xustificar,pn a sua declaración de guerra pala " intoler
·
tación ao comércio de ópio". O .a6'ífe!r~ ·
gano foi derrubado, os viet
chinos combatidos e culp
quelo do que eran vítimas. +

