ANO XV• 18 DE XUÑO • 1992

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

r

-..---..._ ...-'\-. · S-2

O retraso na firma dos Fondos de Coesión europeus pon en perigo o programa

A crise no interior da CE
asombra o Eixo Atlántico
A firma por parte de trece alcaldes -sete galegas e seis do norte de Portugal- dun protocolo baixo o nome de Eíxo
Atlántico coa intención de lograr axudas comunitárias queda ensombrecido polo retraso e a polémica existente na CE
sobre os Fondos de Coesión. O acordo firmado non concreta apenas proxectos concretos e circunscrébese
sobretodo ao ámbito do turi$mO.

CARLOS PUGA

De esquerda a dereita, Carlos Príncipe, alcalde de Vigo, Carlos Westndorp, asistente á firma do acordo do Eixo Atlántico en nome do Estado español e Fernando Gomes, alcalde do Porto. Non existiu representación
da Xunta de Galicia.

J.M.Ardevol:
Himno, bandeira
e língua catalanas
estarán nos
Xogos Olímpicos'

A fábrica de
tabacos da
Coruña segue
a contaminar o
bairro da Palloza

afirma que a
empresa 1 era moi
rentábel'

O presidente do Comité Olímpico
Catalán (COC), Josep Miró i Ardevol, felicítase polo acordo acadado entre a Generalitat e o
Concello de Barcelona, que garante "uns mínimos de catalanidade nos Xogos", ainda que lamenta profundamente que "as
causas se fixeran tan tarde e con
tanto secretismo". Miró i Ardevol,
que é tamén dirixente de Con vergencia Democrática de Catalunya (CDC), considera positiva
a acción que "conxuntamente
con outras organizacións como
ERC, a Crida ou Omnium Cultural-Acció Olímpica" conseguiu a
catalanización da Olimpiada.
(Paxina 14-15)

Seis anos despois de que o movimento viciñal da coruñesa zona
da Praza da Palloza denunciase
as molestas emanacións de cheiros provocadas pala fábrica de
Tabacos que Tabacalera posue
no bair'ro, estas continuan hoxe
cáseque sen variacións. Lago de
que a Xunta advertise á dirección
da facto ria·en torno a este extremo, as máis recentes disposicións adoptadas pola dirección
da fábrica non fixeron senón atenuar miudiñamente os níveis de
cheiros. A fábrica de Tabacos
ampárase tamén nunha regulamentación ambiental que non
contempla a expulsión de vaos.
(Paxina 10)

O ex Director da fábrica, cando
estaba en mans do INI, Martínez
Covelo, recoñece que haberá que
buscar unha solución política ao
conflito. Covelo admite que a factoria era rendábel e que a marcha
dos alemáns foi debida "aos problemas próprios causados pala
unificación". Friedrich-Carl Graup,
presidente de MWM argumentara, que o cerre fun.damentábase
nas "elevadas perdas xeradas pela empresa de Porriño". Os alemáns obtiveron 3000 millóns de
subvencións, incluidos os terreas.
O INI non fixo reclamación algunha diante desta empresa e considera o peche "legal".
(Paxina 5)
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O ex-director de
Motores Deutz
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Pesca,
conxeladores,
conserva, viño
ou carne son
ignorados nun
proxecto que
cont~mpla o
turismo e ten
o resto dos
pontos sen
definir

PEPE CARREIRO

O Eixo Atlántico ignora os pilares
•

básicos do tecido económico
G. LUCA DE TENA-MANUEL VEIGA

Apoio portugués ao Xacobeo, proteción dos cascos históricos, infraestura urbana e !urismo constituen algunhas
das poucas concrecións que é posíbel realizar sobre o acordo do Eixo Atlántico. E constatábel, en cámbio,
un esquecemento dos principais pilares produtivos, en contra dos últimos informes do Parlamento Europeu
sobre as rexións máis atrasadas que aconsellan "un desenvolvimento diversificado e, a ser posíbel,
sobre bases económicas autóctonas".
"A hipótese de que o Mercado
Unico consolide unha franxa territorial entre Londres e Milán,
onde se concentren a riqueza e
o benestar, a indústria, os servícios avanzados e a calidade de
vida en detrimento da periféria
moi especialmente os paises, rexións e cidades do sur de Euroapa é insosteníbel", afírmase no
Protocolo asinado polos alcaldes
de trece cidades galegas e do
norte de Portugal.
"De ser asiese modelo, engaden,
condenariase a millóns de cidadáns europeus a vivir nun permanente estado de malestar. As tensións sociais, políticas e culturais
que xeraria esa desigualdade territorial poderian provocar un aumento da conflitividade social e
conseguintemente constituiria o
principal perigo para a consolidación da Europa Unida".

O Eixo Atlántico
constitúese
como grupo de
presión que
dispute os Fondos
de Coesión
Europeus.

mecanismo que a partires de
Maastrich sustitue aos Fondos
de Compensación . lnterterritorial.

Os fondos cuestionados

A criación dos próprios Fondos
resultou xa polémica no cúmio
da cidade holandesa. Grécia, España, Portugal e tamén Irlanda,
os hipotéticos beneficiários dos
mesmos, conseguiron só ao final
que a proposta fose incluida nun
anexo ao texto principal, xa que
non no texto mesmo.

O Eíxo Atlántico constitúese, ainda que non explicitamente, como
grupo de presión que dispute os
Fondos de Coesión Europeos,

A crise interna pola que atravesa
a própria CE, e da que o referendo danés e a dimisión do Ministro de Exteriores alemán non son

O manifesto recolle tamén o feito
de que "Galicia e o Norte de Portugal atópanse á cola dos níveis de
renda da Comunidade Europea".

máis que un exponente, acrecentou o interese -sempre presente- dos paises máis poderosos por criar unha Europa de
duas velocidades ou dos círculos
concéntricos.
O PIB da CE só medrou un 1,3%
en 1991, despois de telo feito o
doble e o triple en anos anteriores. En Bruxelas soou a alarma.
O custo superior ao previsto da
unificación alemana e a recesión
que desembarca polo Oeste procedente dos Estados Unidose máis polo Leste fixo que de
contado alemans, franceses e
holandeses comezasen a cuestionar o pago dos dous billóns de
pesetas para os Fondos de Coesión.
Nesta altura está descartado xa
que se acade un acorde sobre os
devanditos Fondos no Cúmio a
celebrar en Lisboa os próximos
26 e 27 do presente mes. Os

O primeiro acordo
de colaboración
Vigo-Porto será de
tipo cultural e
custaralle 75
millóns ao concello
gal ego.

máis optimistas talan de que a
aprobación producirase sen dúbida na reunión seguinte a celebrar
en Decembro. Outros agardan
para o ano que ven e alguns dentro da Comunidade mesmo temen que a crise se acentue e con
ela as reticéncias dos países

As producións nas que a Galiza ten
experiéncia e nalguns casos vantaxe,
non merecen nengunha referéncia por
parte dos trece alcaldes.

máis ricos a sufragar os custos do
equlíbrio entre áreas ricas e pobres.
Non cabe dúbida que o Eixo
Atlántico que en princípio preten. dia sufragarse destes Fondos
nace con mal pé. Está ademais a
política de equilíbrio rexional dos
próprios Estados . E patente a
que zonas destina o Estado español os seus principais recursos, pero iso non está contemplando no Eixo. Neste aspecto
hai que ter en conta que segundo o último Informe do Parlamento Europeu sobre Política
Rexional "os recortes dos gastos
feitos por case todos os Estados
membros desde 1983 no ámbito
do desenvolvimento rexional,
non foi compensado pala duplicación dos Fondos estruturais
comunitários" (á que se retire
Claude André nestas mesmas
páxinas e que agora precisamente se cuestiona).
Irlanda ·solicitou para si a metade
dos Fondos (un billón), o mesmo
que o Estado español. Carlos
Príncipe sinalou pala sua parte
que o Eixo, do que é vicepresidente, necesitaria 1,3 billóns.
Dado que o resto de Portugal e
Grécia tampouco quedarian sen
nada, parecen moitos a pedir,

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

Fernando Gomes,
presidente do Eixo Atlántico e alcalde do Porto
'Se o paquete Delors 11 non fose adiante
os nasos fondos serian máis limitados'
"Se no futuro próximo a nova
reforma dos fondos coñecida
co nome de Paquete Delors 11
non fose adiante os nasos médios económicos serian máis limitados", sinala Fernando Gomes. "Non é previsibel que non
haxa acordo. Desexariamos
que este fose realidade xa no
Cúmio de Lisboa, pero sabemos que isa é imposíbel. Agardamas que o acordo se produza sexa este ano ou en 1993".
O recén eleito presidente do Eixo Atlántico recoñece que os
fondos destinados ás rexións
máis desfavorecidas non abondan para correxir os desequilíbrios. "Isa é verdade, sinala. É
fundamental ter conciéncia de
que só atraves dos fondos rexionais non irnos resolver os
nasos problemas. Compre que
cada un dos Estados membros
complemente esta acción. Como rexións menos desenvolvidas que a média europea pensamos que todos os esforzos
son necesários. Facemos aque-

Ebco Atlántico,
Administración única,
ARE,

lo que está ao naso
alcance".
"O primeiro proxecto
concreto que ternos
ten que ver co intercámbio turístico", sinala o presidente da
Cámara Municipal do
Porto. "Como se
aproxima o Ano Santo que traguerá a
Santiago moitos milleiros de turis.tas ,
queremos unir estarzas e que eses turistas se acheguen tamén ás nasas cidades e por outra banda divulgar nós tamén o acontecemento". Fernando Gomes
pensa en "criar accións internacionais
comuns no terreo do
turismo" e en solicitar
a axuda da CE para
un programa de defensa "do
património histórico e arquitectónico das cidades". Outras ini-

vestidos
para un carpo fraco

ciativas agardarán á Setembro,
data na que está previsto asinar definitivamente o acordo. •

costas a estes sectores, a cámbio de ramos de desenvolvimento hipotéticos e inconcretos). O
mesmo esquecemento atinxe
aos relacionados coa agro-indústria como carne, viño, etc. Estas
son precisamente as producións
esenciais da área económica
que se pretende representar.
O IV Informe sobre as Rexións
. Europeas aconsella para as "zonas menos desenvolvidas que
sofren os efectos adversos do
éxodo rural e das reformas da
políti'ca agrária comun" a "diversificación das suas economías e,
sempre que seña posíbel, a partir das suas posibilidades autóctonas". A filosofía do Eixo Atlántico semella en contradición case
completa con este Informe.

A batalla das cidades
sobre todo cando os países do
Norte móstranse a cada máis remisos a sufragar a partida.

O terreo da concreción
Os trece alcaldes atlánticos foron
até agora pouco explícitos á hora
de concretar os proxectos que
pretenden levar a cabo. O Eixo
Atlántico non se caracteriza pala
suas ideas sustantivas e palpábeis, ainda que polo de agora poda argumentarse que está na
sua etapa inicial. Pero as liñas
mestras que ocupan sete fólios
no Protocolo ben podían ter marcado directrices de intervención,
no canto de extenderse nunha
idea sobre as cidades que non
parece ter máis base que o discurso ideolóxico dos Partidos Socialistas no momento presente.
O primeiro acordo de colaboración Vigo-Porto será de tipo cultural e custaralle 75 millóns ao
concello galega. O cal resulta
surprendente pesto que o Eixo
constitúese precisamente para
conseguir financiación e non para acrecentar os gastos duns
concellos deficitários.
Outras ideas expresadas foron
as de apoio portugués ao ano
Xacobeo, campaña unificada no

Só o terceiro mundo
segue padecendo
o medre
das cidades.

exterior de Galiza e Norte de
Portugal como zona turística e
protección dos cascos históricos.
Hai tamén alusións a infraestruturas urbanas e ideas vagas sobre indústrias ponta que vistas
as experiéncias das ZUR e as
iniciativas socialistas durante o
governo Laxe teñen todo o aspecto de ficar sobre o papel.
As producións nas que Galiza
ten experiéncia e nalguns casos
ventaxa -hoxe ameazadas palas
normativas comunitárias- non
merecen nengunha referéncia
por parte dos trece alcaldes. lgnóranse os pilares básicos -mentres non se demostre o contráriod o tecido económico galega:
pesca, conxeladores de peixe,
conserva (parece un luxo ilusório
o do alcalde de Vigo dando de

Segundo o protocolo dos alcaldes, preséntase a urxénc~ de
"adoptar medidas políticas que
permitan asegurar o papel das
cidades na construción da Europa Unida". O Eixo Atlántico seria
un modo de conseguir representación das trece cidades no Sistema de cidades europeo.
Chama a atención esta obsesión
urbana cando desde os próprios
organismos directivos da Comunidade se está a apontar que "os
problemas de conxestión poden
verse agravados pala atración
que suscitan os centros urbanos", aconsellando "un crecimento máis igualitário das rexións
comunitárias" (As rexións na década dos 90).
A tendéncia á urbanización tampo u co está clara nos paises
avanzados. Madrid e Barcelona
perderon habitantes segundo o
último censo. E só o terceiro
mundo segue padecendo o medre das cidades que hoxe os técnicos lonxe de considerar moderno califican de desaconsellábel para o desenvolvimento e a
calidade de vida. O 61% da povoación galega vive ademais no
campo, ainda que grande parte
{Pasa á páxina seguinte)

A criación dun eixo atlántico que ligase a Galiza con Portugal, é
unha idea do nacionalismo, tan vella como o nacionalismo
mesmo e tan querida por el que praticamente todos os seus
teóricos e políticos representativos a mencionaron e mesmo lle
adicaron non poucas páxinas e esforzos, tal foi o caso de
Castelao. Foron, por contraposición os máis desafectos á
comprensión de Galiza como globalidade, os que non admitiron
máis ámbitos que o da província e o da nación española
indivisibel, os mesmos que propiciaron secularmente que os
Estados español e portugués vivisen de costas e, como
consecuéncia, que a liña contínua xeográfica, cultural e de habitat
que ensarilla Galiza con Portugal se invertise até criar receos e
desprécios mútuos. "Portugal representa o gran fracaso político
de España", ten afirmado López Suevos, e a vinganza
trasladouse á práctica de tal modo que "nem as artes de pesca
nen as épocas de veda coincidiam nas duas margens do Minho".
A notícia de que sete cidades de Galiza e seis do Norte de
Portugal asinaron un acordo para a criación do Eixo Atlántico non
colma, sen embargo, as espectativas. E non só porque o marco
se circunscreba a Galiza e á rexión Norte por mor de evitar
suspicácias nos governos estatais, nen tampouco porque se
esteña a abeirar á mantenta a idea de Galiza como conxunto
(nengun membro da Xunta deu o seu visto bon aos acordes que
si contaron sen embargo co beneplácito dun subsecretário de
Estado) a pral dun trasnoitado mito urbano.
O protocolo asinado na cidade do Porto non menciona nengun
dos eixos que vertebran o tecido produtivo da área. Nen a pesca,
nen a conserva, nen o conxelado, nen o viña, nen a carne, nen
un longo etcétera, mereceron referéncia. Faise mención expresa
ao turismo, ao ano xacobeo e a pouco máis (certas suxeréncias
sobre altas tecnoloxías posuen unha alarmante similitude con
propostas de González Laxe de cuxos resultados ninguén quer
acordarse).
1

A criación dun espácio económico común , panca de presión na
concesión de fondos de coesión da CE, perde a sua
potencialidade cando se asume o papel marxinal, periférico, e se
aceitan as subretícias limitacións productivas deseñadas por
Bruxelas, coas nefastas consecuéncias que están, sen embargo,
ben á vista.
Mentres ltália, Dinamarca, o Reino Unido ou Alemaña critican e
presionan ao resto da Comunidade cando consideran que
algunha política perxudica aos seus intereses, o disciplinado
respeto dos trece alcaldes (e dos seus respeitivos partidos) ás
directivas comunitárias en pouco serve para correxir a situación
de postración que viven Galiza e Portugal (rexións 142 e 155,
respectivamente, por nível de PIB, entre as 160 rexións
europeas).
Os asinantes do Protocolo do Porto parecen ignorar tamén as
conclusións do IV Informe sobre a situación das rexións da
Comunidade elaborado pala comisión correspondente do
Parlamento europeo. No mencionado informe afírmase
textualmente que "a coesión económica e social non pode
conseguirse exclusivamente através dos Fondos estructurais,
senón que ten que ser, sobretodo, o obxetivo de todas as demais
políticas comunitárias". Os autores do informe din non compartir
"a estimación optimista da CE no que respeita ás futuras
repercusións do mercado interior e da Unión Económica e
Monetária nas rexións menos desenvolvidas, asi como nas zonas
fronteirizas".
Se a isto engadimos que os próprios fondos de coesión
aprobados postreiramente en Maastrich encóntranse hoxe en
discusión polos próprios asinantes, cabe concluir que o Eixo
.Atlántico do que aqui se tala quede convertido, antes do previsto,
en fume de pallas.
O PSOE, promotor da iniciativa, gaña un nome (Eixo Atlántico),
un motivo eleitoral quizá, como o PP gañou outros (Are,
administración única), pero nengun deles, debedores dun deseño
similar, parece destinado a invertir a curva decrecente que vive
Galiza.+
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Claude André, responsábel do Feder para o Estado
'Nos últimos anos fíxose un gran estarzo palas rexións máis desfavorecidas'
"É un capítulo extremadamente
delicado e importante que está
sobre a mesa da Comunidade
sobre o que non podo precisar
nada", sinalou Claude André,
responsábel dos Fondos Estruturais para o Desenvolvimento
Rexional (Feder) para o Estado,
á saida da reunión dos alcaldes
do Eixo Atlántico en Vigo, ao
ser interrogado encol das diferéncias de critério no governo
dos Fondos de Coesión. "Como
é sabido, as negociacións lévanse ao máximo nível. Todo o
que podo dicer é que a Comisión fixo proposición financeiras
de gran volume. Seguron que
forpn debidamente sopesadas.
A Comisión considera de vital
importáncia o melloramento dos
fondos para o avanzo da idea
comunitária".

André tamén comentou o recente informe sobre a insuficiéncia dos fondos de coesión

para correxiren os desequilíbrios. "Tense feito un esforzo
considerabel a respeito dos fondos de coesión nos últimos
anos. Hai que telo en conta. No
ano 1988 as intervencións estructurais a prol dos menos favorecidos só representaban
arredor do 9 por cento do orzamento comunitário. Hoxe estamos nun vinte. É un esforzo
considerabel . Tres anos despois da reforma vese que esas
accións tiveron un efeito francamente positivo nas rexión que
as recibiran. Con todo, non
abondan e agora estudase o
seu melloramento. Pero compre
ser realistas. Ten que haber
equilíbrio entre esta política de
solidariedade comunitária e outros obxectivos. A proposta da
Comisión é ambiciosa e xustificada. Significaria que os fondos
para as rexións menos favorecidas aumentarian o dobre. Seria
un estarzo sen precedentes".

A

referéncia contínua ás cldades parece
amparar a necesidade de neutralizar a

~merxente

Europa dos ·Povos.

(Ven da páxina anterior)

dela non vive do agro. A dispersión da povoación prodúcese tamén en áreas moi desenvolvidas
(Noruega, Suécia, Inglaterra ... ).

A insuficiéncia dos
Fondos estruturais
A referéncia continuada ás cidades, ao abeiro do discurso socia-

lista, parece amparar ademais
unha necesidade de neutralizar a
emerxente Europa dos pavos ou
das rexións. O recurso exclusivo
aos Fondos de Coesión agacha
ademais un feito constatado pola
Informe sobre as rexións europeas xa mencionado, do cal foi ponente o diputado do Parlamento
Europeo Heinz Fritz Kohler, en
nome da Comisión de Política

Carlos Príncipe,
alcalde de Vigo

'Ternos unha relación máis fluida
con Bruxelas e Madrid que coa Xunta'

CARLOS PUGA

Carlos Príncipe, en primeiro termo. Ao seu carón o Subsecretário de Estado Carlos
Westndork.

Sobre os proxectos que poden
ter cabida dentro do Eixo Atlántico, André referiuse principalmente ao programa trans-fronteirizo
que xa está en marcha. "Cómpre
facer unha primeira distinción
entre as rexións que son Obxectivo 1 (tanto Galiza como o Norde de Portugal). Pola sua definición, estas rexións tañen dereito
a recibir axudas directas e importantes da CE e nun futuro
próximo han recibir apoios máis
importantes dentro das previsións do tratado de Maastricht.
Máis concretamente, dentro dos
plans trans-fronteirizos que existen en Portugal e España, estou
convencido de que hai posibilidades de conseguir axudas para
proxectos específicos, no marco
dos acordos do Eixo"
Perguntado sobre algun campo
concreto de desenvolvemento
para Galiza e Norte de Portugal
dentro do Eixo Atlántico, André

Rexional. O Informe lembra que
o grupo de rexións menos desenvolvidas -no que se encontra Galiza e o norte de Portugal- posee
unha renta per capita tres veces
menor que a do grupo de cabeza. O Informe non comparte as
"estimacións optimistas" da Comisión (governo) da CE sobre
desenvolvimento rexional e lem bra que "a coesión económica e
social non pode conseguirse exclusivamente através dos Fondos
estruturais, senón que ten que
ser, sobretodo, tamén o obxetivo
de todas as demais políticas".
Certifica esta necesidade o feito
de que "na primeira métade da
década dos oitenta tivesen aumentando ainda as disparidades

sinalou: "Dentro
deste· marco de
axudas económicas básicas que
atinxen a Galiza e
Norde de Portugal
contémplanse accións nas estradas, nas comuni.cacións en xeral,
na tele-comunicación e no ferrocarril. Poden ser
axudas várias a
emprésas, aos polígonos industriais,
ás pequenas e
medianas empresas, aos servícios
etc. E tamén para
todos os domínios
relacionadoas coa
actividade económica como son
a auga, a enerxia ou o meio ambiente. En xeral consideraranse
todas as axudas que poden ser
uteis ao desenvolvemento des-

CAR LOS PUGA

tas rexións económicas. As medid as adoptadas polos trece
concellos serán examinadas por
ver se poden viabilizarse polo
programa lnterrexíona!' . •

dentro da Comunidade e desde
aquela a situación permanece
máis ou menos estancada".+

A coesión
económica e social
non pode
conseguirse
exclusivamente
através dos
Fondos estruturais.

A Administración dos fondos copreparar unha avaliación do que
m unitários para España reclafoi o Plan Feder 89-93. A Xunta é
mou á Xunta o seu critério para a
a que vai máis lenta. Non existe
neste momento documento nenaplicación dos orzamentos que
comezarán a desenvolverse no
gú n de traballo. Cal é o papel
94. Pero desde hai seis meses
das institucións locais? O de innon reciben resposta. "A Xunta
fluir. Co Eixo Atlántico queremos
ten que estar a expensas do que
que se nos consulte. Quen mellar
marque a Administración Central
que nós sabe cal poden ser os
-sinalou un portavoz da dirección
investimentos máis productivos
xeral de Planificación e Relapara a cidade?. Parece incríbel
cións coa CE, da conselleria de
pero a Xunta nada desenvolveu .
O conselleiro Orza tala por veces
Facenda-. Nen saquera está redactado o programa de desendo asunto pero non hai nada .
volvemento rexional para o peDesde logo ternos unha relación
moito máis fluida con Bruxelas e
riodo 1994-1997. Madrid non pediu nada. Todo o que sea adianMadrid ca coa Xunta. Queremos
tarnos a ese marco, cando ainda . que Bruxelas cofinancie os flecos
non foron executados os prograque nos quedan do Plan de Samas do 93, non ten sentido".
neamento Integral ; o seguinte seria desenvolver a cidade universiO alcalde de Vigo, Carlos Príncitária e o terceiro que nos axuden
pe, ere que Santiago non contesna rede de transportes, sobre tota porque non sabe que dicer.
do a rede de circunvalación, que
"Entando que neste momento o
xa está a ser finanzada por fonGoverno Galega carece dun prodos FEDER".
xecto claro de desenvolvemento
rexional. Tal vez porque ainda
Un eixo urbano
non superou a fase de debate.
Sospeito que o que hai é unha
"A idea do Eixo Atlántico -sinala
contraposición de intereses. Non
Príncipe- procede da seguinte
saben ben onde priorizar os inobservación científica: nos paivestimentos, se no rural ou no
ses máis desenvolvidos dase a
urbano; se por estradas ou autocoincidéncia de taren unha taxa
vias; por programas de saneade urbanización máis alta ca os
mento ou programas de centros
paises atrasados. Coidamos que
culturais. Ainda non o tañen claa integración Europea vai desenro seguramente palas diferéncias
cadear en Galiza un proceso de
dentro do Gabinete".
urbanización. Con máis de trinta
por canto que ainda ternos de
"Quen presenta o plan de desenpoboación agrária, parece claro
volvemento rexional e o governo
que se vai producir un trasvase
de España -lembra o Alcalde, un
ás cidades. As posibilidades de
dos promotores do Eixo
recolocación estarán en torno ás
Atlántico-. A dirección xeral de
grandes áreas urbanas que ten
Planificación Económica está a
Galiza. Doutra parte, o mercado

Jacques Delors.

interior, de 2.800.000 persoas, é
insuficiente. Ternos que sumarnos a outro mercádo. Tiñamos a
cornixa cantábrica, pero é unha
economía en declive. Pero pola
via de Portugal as comun icacións astan mellar e por riba en
Portugal hai 800 empresários
que traballan , producen ou armacenan no Norde de Portugal ."
"Estas son as razóns que nos moven a criar un sistema de cidades
entre o Norde de Portugal e a Galiza: isto é o Eixo Atlántico Como
se virtualiza? Criando unha asociación económica de interés comunitário que nos dará a posibilidade de ser observadores consultados sobre os plans de desenvolvemento rexional. Os governos de
Lisboa e Madrid teñen que presentar ese plan para Marzo en
Bruxelas para o novo Marco Com unitário de Apoio 1993-1997.
Nós queremos influir nesa negociación para que se incluan o máis
alto número de investimentos públicos para esas áreas".
Os benefícios do Eixo Atlántico
pasan para o Alcalde de Vigo _
polo fomento dos servícios , o
plan de saneamento e as comunicacións locais. "O que se vai
desenvolver máis rapidamenmte
vai ser o sector servícios, non só
comercial e hosteleiro senon de
empresas. Na área industrial de
Vigo prevese un crecemento importánte da tele-comunicación e
da indústria auxiliar do automóvil. Outro sector que vai crecer
en Vigo é o alimentário, en relación co frío con productos elaborados etc."•
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AS MULTINACIONAIS NA GALIZA

O INI non reclamou os 3 mil millóns concedidos á empresa alemá

O ex-director de Motores Deutz recoñece

que a fábrica era rendíbel e
pede unha 1 solución política' para os traballadores·
res novas, procedentes do naval,
até que acadan unha colocación
ou remata o prazo legal de estáncia neles: tres anos. "Como ve .comenta con retranca un traballador- son Fondos de Promoción
de Emprego".

• HORÁCIO VIXANDE

Os traballadores da fábrica
alemá Motores Deutz
MWMdo Porriño buscan ·
unha saida á sua
situación, solicitando a
reincorporación en
Barreras ou nos Fondos
de Promoción de
Emprego. Están dispostos
a entregar a indemnización
precibida (uns sete millóns
de média) a cámbio do
pasto de traballo. O
próprio ex Director da
fábrica, cando estaba en
mans do INI , Martínez
Covelo, recoñece que
haberá que buscar unha
solución política ao
conflito. Covelo admite que
a factoria era rendábel e
que a marcha dos alemáns
foi debida "aos problemas
próprios causados pala
unificación". Friedrich-Carl
Graup, presidente de
MWM argumentara, sen
embargo, en notificación
do 5 de Abril do pasado
ano que o cerre
fundamentábase nas
"elevadas perdas xeradas
pala empresa de Porriño".
Namentras, os alemáns
obtiveron 3000 millóns de
subvencións, incluidos os
terreas. O INI non fixo
reclamación algunha
diante desta empresa e
considera o peche "legal".
Os 150 traballadores que están
nesta situación quedaron no paro a fins do pasado ano, tras pechar a fábrica de Motores MWM
Deutz a consecuéncia da unificación alemana, segun afirman os
mesmos traballadores e o ex-director, Xosé Martínez Covelo. As
razóns aducidas , no ~eu dia, pala empresa para levar a termo o
cerre foran, sen embargo, outras. Friedrich-Carl Graup, presi• dente do Consello de Adminis tración de Motoren-Werke Mannheim (MWM) sinalaba que a carga de trab'allo da fábrica "non era
a prevista", tendo aumentado
ademais "os custos, conducindo
obrigatoriamente ás elevadas
perdas coñecidas".

"Aqui os únicos que nos están a
prestar atención son os da Conse 11 eri a de lndústria -asegura
Xaime Rodríguez, Presidente do
Comité de Empresa-, Xoan Fernáncjez está a facer xestións para tratar de recolocarnos en empresas do sector con medidas de
incentivación económica. Toda a
xente é man de obra cualificada
que se vai perder".
O por que se chegou a esta situación indicao Xaime Rodríguez.
"o contrato con Deutz foi leonino,
nel non se contemplaba a abriga
de manter o emprego, só se lle
daban facilidades".
Os ex-traballadores de Motores Deutz seguen a mobilizarse pola sua readmisión en Barreras. Critican tamén a auséncia do INI
na subhasta de bens desta empresa.
CARLOS PUGA

tou a Motores Deutz MWM máis
de 3000 millóns de pesetas, incluidas as instalacións. Posteriormente, a raíz da unificación
alemana e da crise das factorías
de Colónia e Mannheim, decidiron o peche, indemnizando aos
traballadores cuns sete millóns
de pesetas por persoa.
Hoxe os 150 ex-traballadores realizan mobilizacións a diário. Até
agora mantiveran un discreto siléncio, negociando a recolocación de parte do plantel en empres~s do sector.
Non falta quen sospeita que o
INI fixo unha manobra premeditada, evitando calquer control
sobre a privatización da empresa. Nesta liña exprésase Anxel
González, o ex-Presidente do
Comité de Barreras.
O INI , que concedeu subvencións por valor de miles de millóns, contemplou todo o proceso
do peche sen tomar cartas ,no
asunto. "Non hai irregularidades,
a empresa pecha legalmente", di
Martínez Covelo. Os alemáns fixeron un gran negócio e as
autoridades españolas limitáronse a entregar os cartas e os terrees. Agora non reclaman nada.

Solución política
O certo é que para o traslado ci_.os
traballadores a Motores f oi precisa unha resolución administrativa, xa que non querían traballar
nesta empresa, e o paso polos
Fondos de Promoción de Emprego. Agora, cando a empresa pechou por causas tecnolóxicas e
económicas, como indica a resolución de peche, pasados os tres
anos que a lei concede para volver aos Fondos, os traballadores
queren reincorporarse a eles:
"Queremos voltar aos Fondos
porque o naso paso a Motores
non foi da maneira máis ortodoxa", sinala Xaime Rodríguez,
Presidente do Comité de Empresa de Motores, "mesmo oferecemos a nasa indemnización a Barreras se nos acolle".

IAll0Uf.'1C'.0
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Os Fondos de Promoción de Emprego son un organismo nacido
no ano 85 que ten como misión
acoller aos traballadores prexubilábeis até que acadan a idade de
xubilación e a aqueles traballado43

ECONOMIA
WOLFGANG HESSE

Consejero-Delegado de Motores Oeutz-MWM
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O proceso actual comezou no
ano 86. Previamente, no 82, a
empresa separárase de Barreras, coa adquisición de todas as
accións de Motores (xa posuia o
40%), en condicións moi vantaxosas. Calcúlase que o INI apor-

Encina Gulias, Administradora
dos Fondos de Promoción de
Emprego en Vigo, afirma que "legalmente, por estatutos, non teñen dereito a se reincorporar aos
Fondos", ainda que non desbota
o retorno a Barreras, xa que foi
esta empresa quen levou o proceso. Mandar a pataca quente a
mans de Barreras é unha forma
de recoñecer que terán que dar
solución ao conflito.

Nun sentido semellante se expresa o que foi Dire~tor da fábri-

~f~E~Yf:~~:; i0 ·

Na última etapa de produción de
Motores Deutz MWM o modelo
de motor 816 era producido nas
factorias de Colónia, dedicándose a de Porriño a colocar unicamente as etiquetas.

ca de Motores nos tempos do
INI, Xosé.Martínez Covelo, hoxe
Director de Sodiga, "recoñezo
que haberá que darlle unha solución política, non sei cal, pero
quizais devolvelos aos Fondos".
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ANOSATERRA

Martínez Covelo ex-responsábel de Motores Deutz e actual director de Sodiga,
ere que a empresa comprada e logo cerrada polos alemáns era "un negócio
moi rendíbel".
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Wolfgang
Hesse,
Conselleiro
Delegado de
Motores DeutzMWH do
Porriño negaba
hai agora un
ano en Faro de
Vigo que o
cerre se
debese á
unificación
alemá, en
contra do que
agora afirma
Martínez
Covelo, ·
director da
empresa cando
ainda era
propriedade do
INI. Hesse
sinalaba tamén
que "serian
necesários
entre 4.000 e
6.000 millóns
de
investimento e
ainda asi
ninguén
asegura que
fose rendíbel".

Martínez Covelo non é desta
opinión. "Daquela -di- non habia
nada que indicara a posibilidade
de peche da empresa, logo que
era un negócio moi rendíbel,
non habia por que esixir ese tipo de garantías".
A marxe da posíbel neglixéncia
apontada polo Presidente do Comité de Empresa: "non creo que
houbera mala fe", precisa, (pala
sua actuación no proceso, teñen
presentado unha demanda contra
os Fondos, Barreras e Deutz, que
agora está no Tribunal Supremo),
está a cuestión da unificación alemá. "Eu creo que esa foi unha
causa determinante -asegura Xosé Martínez Covelo-, a proba é
que meses antes do peche, pesia
asegurar lago que eran grandes
as dificultades, habia previsto un
investimento de 5000 millóns no
Porriño, e nínguén ten proxectos
de investimentos cando unha empresa é inviábel".
·

Dependéncia económica
A dependéncia industrial é un
problema que afecta gravemente
a Galiza. No caso de Motores,
desde o ano 66 Barreras constr u i a motores baixo licéncia
Deutz e en todo ese tempo non
desenvolveu unha marca própria
que introducir no mercado aproveitando o prestíxio dos motores
que fabricaba.
Hai un extenso mercado de motores, mais Deutz optara por dividilo entre Europa para a fábrica
alemá, e España, Norde de Afri-ca e Latinoamérica para a fábrica do Porriño. Non houbo un.
descenso da cota de mercado
esta vez, senón que o factor determinante foi a unificación alemana e a necesidade de dar traballo nese país.
Cando na Citróen francesa, ou na
Unión Leiteira Normanda, hai dificultades económicas a reducción
da produción é primeiro nas fábri-.
cas que estas empresas teñen na
Galiza. "Nestes casos -di Martínez
Covelo-, canto máis lonxe está
para eles o problema das reducións de actividade, e polo tanto
de emprego, moito mellar"._+
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XOSÉ LOIS

• Estados Unidos
legaliza
o secuestro
neutros países

• Dimite o Reitor
da Universidade
de Vigo

Até agora a única via lexítima recoñecida
polo direito internacional para lograr a detención dunha persoa nun estado soberano e o seu posterior traslado a outro era
os tratados de extradición basados no
acordo explicito tomado entre dous paises
soberanos.

Espada afirmou que este
proceso suporia prolongar a
provisoriedade da equipa
reitoral por tres anos máis,
polo que tenta que se
celebren unhas eleicións
que garantan a estabilidade
da institución universitária.

Luís Espada Recarey
anunciou oficialmente a sua
. dimisión como Reitor da
Universidade de Vigo,
O Tribunal Supremo dos Estados Unidos despois de coñecer o
sentenciou que era "conforme á leí nortea- resultado da votación do
mericana'', o secuestro dun cidadán noutro Claustro na que se acordou
país, para ser xulgado nos EE.UU. O caso ratificar un recurso de
concreto da séntencia é o dos cidadáns reposición contra a
mexicanos René Verdugo e Humberto Al- impugnación de 12 artigas
varez , secuestrados por axentes da DEA dos estatutos por parte da
no seu país mexicano e levados a EE.UU. Xunta e apresentar
posteriormente un recurso
para ser xulgados.
contencioso.

Este fallo, xustificado polos norteamericanos, polo necesário mantimento "do império da lei do mundo'', foi censurado palas
organizacións internacionais tanto de xuristas como de direitos humanos. Diversos
países manifestaron tamén que revisarán
os seus tratados cos EE.UU.

• Os sindicatos
peden que se
manteñan as
oposic.ións
previstas no
ensino
A senténcia do Tribunal Superior
de Xustícia sobre·as oposicións
á docéncia celebradas o ano
pasado, dictaminando que non
pasarán a ser funcionários
aqueles ensinantes que
obtivesen menos dun 5 no
concurso oposición, surprendeu
aos sindicatos, que peden a ·
Educación que recorra o fallo,
sostendo que hai que garantir
todas as prazas outorgadas o
ano pasado aos ensinantes que,
durante este curso, foron
funcionários. Tamén consideran
que a Administración debe
seguir adiante coas oposicións
convocadas para este ano.

Segundo a C/G, Ence non
abonou as paradas que
ilegalmente efectuou nos
períodos de tempo que van do
19 ao 28 de Marzo de 1990 e do
2 ao 26 d.e Xullo.
A C/G apresentara demanda de
conflito colectivo resalta ao seu
favor polo xulgado do Social
número 3 de Pontevedra e polo
Tribunal Superior.•

• .Pastor Alonso ·
agarda decidir a
composición do
Goverrio central
Pastor Alonso afirmou, nunha
cea homenaxe que lle tributaron
no Hostal do Reís Católicos, que

no prazo de duas semanas se
comezarán a discutir os
estatutos da forza política que el
promove. o ainda alcalde noiés
pronunciou un longo discurso no
que fixo unha análise da política
galega, fundamentando os .
ataques no PSOE e chegando a
afirmar que os votos acadados
polo seu partido nas eleicións
xerais permitiranlle decidir "a
composición dun Governo de
coalición en Madrid".
No acto estiveron presentes,
ademais dun bon número de
viciños de Noia, Miguel Cancio,
membros do Sindicato da Garda
Civil, asi como Ceferino Trillo,
dirixente do Sindicato do Servizo
de Vixiláncia Aduaneira, e outros
membros deste sindicato, asi
como persoas relacionadas coa
loita anti-droga. +

A Corte Suprema norteamericana legaliza
asi unha prática habitual xa deste estado,
que non só secuestrou aos cidadáns mexicanos, senón que mandou todo un exército a Panamá para deter ao presidente Noriega e xulgalo. (Noriega era o axente da
DEA en Panamá e foi elevado pala administración USA á presidéncia). •

•Racismo
nas escolas
A Frente Nacional francesa proxecta entrar nas escalas de Franza onde , ademais
de atacar aos imigrantes, pretende eliminar o cosmopolitismo e instaurar cuotas
de imigrados por clase. Ademais propón
revisar os manuais escolares, sobretodo
de história: período revolucionário e 11
Guerra Munoial, asi como potenciar ostraballos de investigación de tan rancio abolengo e non moi lonxanos na história basados na "heréncia da intelixéncia ou a
antropoloxia física" (tema favorito dos
científicos do 111 Reich) .•

O complexo dunar de
Corrubedo e as lagoas de
Carregal e Vixán, en
Ribeira, toron recoñecidas
como Parque natural ,
segundo un decreto da
Consellaria de Agricu ltura.
O devandito decreto
salienta "o priviléxio
ecolóxico e mortolóxico". A
oposición parlamentar
criticou que este decreto
deixa aberta a porta á
especulación urban ística.•

• A CONSE contra
Maastricht
A Conferéncia de Nacións
sen Estado de Europa
(CONSE) reunida en
Barcelona o 13 e 14 de
Xullo, acordou oporse ao
tratado de Maastricht, tendo
previsto celebrar a comezos
de Xaneiro unha Asemblea
en Córcega, para tratar
monograficamente este
tema.
A CONSE cons idera que o
tratado de Maastricht é unha
confirmación da Europa dos
tres Estados,Alemaña,
Franza e a Grande Bretaña"
mentres que os demais
estados e nacións, que non
teñen capacidade de
decisión, "van ser cada vez
máis agredidos".

A Consellaria ainda non se
pronunciou, alegando que non
lle foi comunicada a senténcia. +

A CONSE considera que
Maastricht ao que ven é a
"reforzar o estado policial e
militar, até o ponto de que
as duas cuartas partes do
tratado se retiren a estes
aspectos".

• ENCE
condenada a
pagaraos
traballadores
A Empresa Nacional de

Esta cantidade corresponde ao
pago da prima de produción.

Espada, que estaba
apoiado por estes sectores,
e que non quixo adiantar se
se apresentará a unhas
novas eleicións, estaba a
ser presionado por sectores
próximos ao PP, que até
lanzaron unha campaña
"pro segregación do
Campus de Ourense". •

• Criado o Parque
Natural de
Corrubedo

A CIG anúncia que emprenderá
accións xurídicas para a defensa
dos direitos dos profesores
afectados, solicitando unha
entrevista co Conselleiro,
mentres que os interinos abogan
por unha revisión global do
acceso á docéncia, recordando
que o curso pasado fixeron 9
dias de taiga contra o sistema
actual.

Celulosas (ENCE) terá que
pagar 40 millóns de pesetas aos
traballadores, de acordo cunha
. senténcia do Tribunal Superior
de Xustiza.

Os sectores nacionalistas,
tanto dos profesores, como
dos alunas e dos
traballadores, foron os que
impulsaron a apresentación
do recurso , utilizando como
argumento o da autonomia
universitária.

• Incidentes en Baiona
Viciños de Baiona enfrontáronse entre si no trascurso dun
pierio do concello no que se debatía a concesión da licéncia,
que foi aprobada, para o polémico aparcamento de A Palma.

CARLOS PUGA

Os partidários do alcalde ocupaban as primeiras fileiras, mentres os detractores estaban ao final do salón. Ao final da sesión
a Garda Civil tamén tivo que actuar para separar as liortas. •

Consideran tamén que o
Parlamento Europeu, que
xa non tiña competéncias,
está a perder as poucas
que ostentaba, pero, ainda
asi, van apresentarlle a
"Declaración dos Direitos
dos Pavos", para que esta
sexa asumida pola cámara
europea. •

GALIZA E M NDO
MEIO AMBIENTE

Ao abeiro dos orzamentos·do Xacobeo

Despois de devastalo os alcaldes de Boqueixón
e Yedra falan de recuperar o Pico Sacro
•GONZALO VILAS

Se.viaxa un ·palas terras
de Tauro, ou palas de Vila
de Cruces baixando cara
a Ponte Ledesma e
Camporrapado, pode
ollar, cando os montes
abren paso á vista, unha
mancha branca no
horizonte.que produce un
fondo desacongo difícil
de expresar. É o que fica
da serra do Pico Sacro,
das que antes (e non tan
antes, senón pouco máis
dunha década) se
chamaron Pena do
Corvo, cruz do Cauto ou
Penedo Branca,
convertidas agora nunha
ferida de pedra de máis
de dous quilómetros de
extensión, e cuxo avance
cara o próprio Pico Sacro
é perceptibel á vista dun
ano para o outro para
quen visitan asiduamente
o mítico cume.

O labor devastador das má·quinas desta canteira,' coa
alcaldía de Boqueixón como acérrima defensora, é
sen dúbidas un dos máis
selvaxes e visíbeis· exemplos de agresión
entorno
paisaxístico e ecolóxico
que se podan ollar, ás beiras dun ponto clave na mitoloxia galega e xacobea.

Nun curioso
pinchacarneiro
político, quen
son
responsábeis
da
irremediábel, e
ainda en curso,
destrución do
entorno do
Pico,
propóñense
agora a
recuperación
do seli entorno.

ªº

Alguén debeu reparar, ao
socaire do frenesí investidor/di lapidador do Xacobeo , nas implicacións do
monte nas lendas do apóstolo e na fundación da cidade compostelá. Asi, nun curioso pinchacarneiro político, quen son responsábeis
da irremediábel , e ainda en
curso, destrución do entorno do Pico, propóñenme
agora a "recuperación do
seu entorno" (sic), curiha
investimento de 50 millóns.
através da Sociedade de Non é unha construción celta no alto do Pico Sacro,
Xestión do Xacobeo S.A. ·a senón un posto de vixiáncia a·nti-incéndlos.
excavadoras·, nen se entende
alcalde de Boqueixón, onde se
Feble oposición viciñal
asentan as canteiras, e o de vetainpouco o agrndecimento dos
Grande parte dos viciños non se
dra falan estes días na prensa,
rexedores á Xunta por "sacaren
opoñen ao labor ·das canteiras,
ao tempo que acaparan portadas
ao Pico Sacro do esquecimento",
entre a rede de servidumes e sicoa foto ecolóxica de rigor gabecando despois falan de· arranxar
léncios que crian os escasos e
carriiños "por onde transitan miando polo cúmio do Pico, de
precários postes de traballo da
"salvalo dunha marte irremediálleiros de excursionistas cada
e·mpresa extractora, e a escasa
bel". Non se entande ben cal poano". Se tantos milleiros de visiimportáncia que mo'ita xente. lle
de ser esa morte para un monte
tantes hai, de .que esquecimento
se non é a terrorífica ciruxia das
é do que falan.
· dá a que lle rebanen a serra co-

ma quen corta un queixo. E en
Santiago, a escasos déz quilómetros do cume e principal apartador
de visitantes, pouca xente coñece
ou se preocupa polo tema como
para criar unha presión relevante.
A intervención no Pico Sacro,
pois, semella estar presta a cuns
parámetros que moitos nos tememos sexan _os que marcan outras
feítas nos últimos anos (ou agora .
mesmo no Camiño de Santiago)
sobre entornos naturais. Quer dicer, os do fervor asfaltador (aquí
prevense acondicionar camiños;
esperemos que nos construan
unha escaleira mecánica até o
cúmio), e os da febre churrasqueiril (pois tamén se prevé a instalación de barbacoas para ·a realización dese imprescindjbel rito
do galega de a pé/PP). E tamén
se prevé a instalación de miradoiros, ignorándose se se pensa instalar un que mire cara o castro
sobre o Ulla e a dantesca visión
das canteiras que o preceden.
Poderase asi ollar as paraxes
por debaixo dos cales a raiña Lupa disque levaba os seus tauros
a beber no Ulla. Pero as penas
que cobrian aquelas covas mitolóxicas poden estar agora esnaquizadas e reducidas a un minúsculo chip, nun transistor no
que sone Julio Iglesias cantando
· ao Xacobeo, hei. +

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

1

¡ Chips sen licéncia
1

O Pico Sagro está actualmente
ameazado pola canteira que
ERINSA (Explotación de Ro chas lndustriais e Mineirais,
S.A.) explota nunha ladeira da
mesma serra e que chega até
a própria base do pico. ERINSA, empresa constituída en
1980, está participada por unha transnacional noruega (Nor
Kuarts, co 33.3% das accións)
xunto con Carburos Metálicos
e outras sociedades españolas
do sector mineiro. A matéria
pr¡ma extraída é o seixo, destinado á produción de ferrosilicatos e silicio metal, .materiais
imprescindíveis nas indústrias
do aceiro, do alumínio, da silicona e derivados, e mesmo
dos "chips". ·
Todos estes produtos son fabricados fóra da Galiza, rea-

lizando-se aqui unicamente a
etapa de extracción e primeira transforamción da matéria
prima. Os benefícios da extracción van-se, en boa medida, fóra do país, através
da titularidade foránea do
capital.
Estas empresas realizan as
extraccións sen pagar licéncia
de obras, nen outra taxa municipal, incumprindo os mínimos
compromisos a que abriga a
lexislación vixente en matéria
ambiental: o de proceder cada
tres meses á recuperación da
zona traballada.
A inseguridade desta cantéira
puxo-se claramente de manifesto en Setembro último, co
desbordamento dunha das pozas de lavado do mineral.+

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

Canteira da Serra, vista desde o Pico.
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01ADA PÁTRIA

T.RÁFICO DE NENOS

A sua promotora Maria Ménd.ez contara coa axuda do Governo

A Xunta di que non ten nada
que ver coa campaña de adopcións
fallidas· de nenos romenos
Nacional. As famílias galegas
que adoptaran nenos por mediación de Maria Méndez e da
. Xunta descobreran que non lles
dixeran a verdade sobre a condición material e familiar dos rapaces, xa que nalguns casos tiñan unha situación familiar estábel e neutros confesaban que
preferían volver a Roménia de
onde lles dixeran que saian de
vacacións.

•G.L.T.

A Xunta nega que apoiara
á ferrolana Maria Méndez,
na sua campaña de
adopción de nenas
romenos e di non saber
nada do posterior
descobremento de que os
rapaces tiñan pais e
situacións estábeis na
Roménia.
No tempo en que Petre Reman
tora primeiro ministro, esta excolaboradora de Cruz Vermella
e afiliada do conselleiro de lndústria Xan . Fernández, enviara
a Bucarest unha caravana de
axuda pagada pola Xunta ao
tempo que promovia, co apoio
explícito da conselleria de Traballo e Asuntos Sociais, a instalación de nenes romenos en fog ares galegas (ver ANT nº
502). No Parlamento, Gil Sotres
dixo que nada tiña que ver coas

ANTÓNIO HERNÁNDEZ

A Xunta di que Maria Méndez actuou pola sua conta. Na fotografia, Fraga despide os
camións, con axuda para Romenia á beira da organizadora da campaña; M! Méndez.

xestións de adopción, afirmación que non é nova e que a
oposición desminte desde hai
case un ano con toda clase de
probas.
A Xunta respaldara públicamente a Maria Mendez ao posar con

ela na praza do Obradoiro na
despedida dos camións que o
Governo enviaba a Roménia.
Posteriormente, a Prensa romena da oposición a Petre Reman
deu canta de que os envios galegos serviran para a campaña
eleitoral da Fronte de Salvación

O secretário do grupo parla mentário da Fronte de Salvación Nacional, Cornel Galaiugov, casado con Maria Méndez,
enviou recentemente desde Bucarest unha carta aos directores
de diários galegos nos que esix e clarificación sobre as
informacións da campaña da
Xunta a prol dos nenos romenos
xa que poderian ser obxecto de
deterioro da imaxe do meu país
-indica-, asi como da persoa
(Maria Méndez) que contribuiu
ao desenvolvemento democrático e social do mesmo. •

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

AOS LEITORES DESPREVIDOS
FRANCISCO RODRIGUEZ

Afortunadamente, no mundo en que vivemos
-tan confuso- seremos coñecidos pelas
nosas obras, ainda que non sexamos recoñecidos por elas. Seremos atacados polos
amantes da confusión interesada, mesmo
desde o axioma: denigra que algo queda. No
mundo das miñas relacións persoais e no
meu mundo laboral, ainda os que non me
son amigos saben que determinadas acusacións ad hominem, como as que me fai Enrique Sanfiz no seu artigo na semana anterior
en ·A Nasa Terra, non cadran co meu comportamento. Claro que como acontece con
frecuéncia antigos defensores de estritas ortodóxias, culpan das suas demasias aes que
seguimos fieis a uns mínimos princípios, que,
mira por onde, nos valeron simplesmente a
caracterización de "patriotas de merca". Nunca fun máis, pero tampouco menos. De todos
os xeitos, penso que Enrique Sanfiz morreu
pola sua boca, porque nas suas acusacións
persoais está a manipulación e a ocultación.
Quen sabe ler decátase de que, de seren
certas as suas observacións sobre unha hipotética anédota de hai dez anos -Santa Inquisición!!!- aludirían só a un contexto precisamente irónico e desmitificador. Pero non
vou perder máis o tempo nesta cuestión porque pelas nasas obras e condutas nos coñeceredes. Os que nos coñecen, nos nasos traballos e dentro da organización na que militamos, poderán facer xuízos axustados a respeito de cada un de nós.
Pero atnedamos a desprevidos leitores de A
Nosa Terra, únicos que poden ser vítimas de
certas intoxicacións e maniulacións. Deben
saber que o BNG está composto de distintas
or_ganizacións e correntes nacionalistas
-entre elas, unha tan antagónica como
Avante, que está empeñada en destruir a
frente na que hoxe di estar integrada, facendo uso non do direito á lexítima discrepáncia,
senón, como se pode comprobar, da agresión e da deslealdade máis contínua co
BNG, organización pela que non demostra a
máis mínima consideración. Non se pode en.tender que pintan señores asi nunha organización coa que continuamente están en total
discrepáncia e á que teñen tan pouco respei- .
to. Pois ben no BNG está a UPG, Esquerda
Nacionalista, o PNG, o Colectivo Socialista,

Galiza Nova e moitos independentes. O BNG
é unha organización unitária do nacionalismo, é unha coalición eleitoral tamén ... Por
que non pode integrarse Esquerda Galega?
A esta altura é de recibo que, probado o pluralismo, a diversidade ideolóxica e unha estrutura que a posibilita, no BNG, se considere
este unha parte única frente a F=G? é isto andar camiño ou desandalo? E certo que o
PSG-EG ten declarado que vai desaparecer
e que endexamais entraria no BNG, e que
estas declaracións se fixeron antes e despois
de coñecer a nosa oferta eleitoral, única, por
certo existente? Entre as eleicións xerais e
as autonómicas haberá o prazo dun ano, pode o BNG xuizosa e responsabelmente, aceitar unha coalición, sen preservar socialmente
a sua presenza, cun partido que desaparece
para xordir de novo con outro nome que, segundo eles mesmos, non se integrará na
frente? A que estamos a xogar, a quen se
quer enganar, que se quer confundir? O BNG
ten claro que é mellar que participe o PSGEG na coalición BNG. Ofertou a sua altenativa. Ben xenerosa, por certo. Posibilitaría a
presen.za dun candidato do PSG-EG no Parlamento do Estado, sen maiores compromisos. Como catalogar a negativa do PSG-EG;
que non ten inconveniente en que desaparezan as suas siglas para unha posterior reformulación, pero non está disposto a integrarse, manténdoas nas listas do BNG ou nunha
coalición así denominada? Nun país no que
non houbese que padecer as manipulacións
políticas que nós debemos aturar, hai aventu-

Resulta paradóxico que
se queira convertir ao
BNG no problema do
nacionalismo, cando é a
sua realidade máis
traballada

ras e reviravoltas que serian descalificadas
desde todos os recunchos. Afortunadamente,
a sociedade vai facendo aqui o traballo pela
sua canta, apesar dos propagandistas cos
que cantan determinados persoeiros tan simpáticos para o sistema.

É cínico aludir ao anúncio pagado en La Voz
de Galicia, por quen serviu a este e a outros
meios de comunicación do país como tapadeira e manipulación da oferta do BNG , de
maneira que esta non pudese aparecer autonomamente nun espazo informativo próprio,
coa sua verdadeira faciana e razoamentos.
O colectivo "Avante" cumpriu un papel estrito
de quinta-columna, ao que xa nos ten acostumados, primeiro informando de todo o tratado no Consello Nacional do BNG e EG, e
despois cunha rolda de imprensa que, naturalmente, mereceu espazos autónomos e
maiores que os da rolda de imprensa do
BNG a todos os meios de comunicación "protectores" do nacionalismo galega. Ao cabo,
ao BNG non lle quedou máis remédio, para
poder informar directamente, sen manipulacións, que pagar milleiros de pesetas por un
espazo próprio. Aoque se ve, doeulles.
Resulta paradóxico que se queira convertir ao
BNG no problema do nacionalismo, cando é a
sua realidade máis traballada, concienzuda e
axeitosamente lograda. Alguns efectivamente
están a traballar arreo para que o BNG non
acade representación no Parlamento do Estado. Sábese perfeitamente que son. Maís unha vez fracasarán no seu intento. Pero desexo repetir máis unha vez a única oferta eleitoral que se ten realizado é a dq BNG. Non sabemos de nengunha outra. E máis: trátase
dunha oferta para ser discutida. Ofertas que,
segundo estaba convido debían ser feitas por
cada un dos interesados na operación. Descoñecemos a do PSG-EG. Onde está o espírito unitário e onde o sectarismo?
Para rematar, todos queremos governar o
país. O que acontece é que non·todos entendemos o mesmo por governar. A uns parécelles que é empoleirarse na Administración
dependente a toda costa. A outros parécenos que é ter un proxecto algo sólido, experimentado e consecuente detrás.•
·

Realizará
unha campaña
de estilo eleitoral,
con publicidade,
mítins e festas

OBNG
celebrará
o 25 de Xullo
baixo o lema .
1
A Galiza
que queres'
•A.E.

Este ano a celebración do
Dia da Pátria por parte do
BNG ten a novidade de
facer con anterioridade
toda unha campaña, de
estilo eleitoral, con
propaganda, mítins e
festas por todo o país , ao
decorrer do mes de Xullo,
para rematar o 25 coa xa
tradicional manifestación
en Compostela na que
pretenden superar a
asisténcia de anos
anteriores.
"A Galiza que queres" é o lema
escollido polo BNG para celebrar
o Dia da Pátria, seguindo co estilo de anos anteriores, acompañado polo sub-lema "Entre todos
podemos", para recalcar a unidade do nacionalismo. Unha unidade que, para o BNG , ten o seu
xeito de ser no frentismo.
Pretende tamén o BNG entroncar
esta celebración coas reivindicacións da folga xeral, poñéndolle
proa, sobretodo, a dous temas ,
nos que PP e PSOE van realizar
as suas respectivas estratéxias :
a Administración única, para os
primeiros e o Eixo Atlántico para
os segundos. O BNG tamén toma posición frente a estes partidos, rexeitandoo Tratado de Maastricht, por consideralo enorme· mente perxudicial para Galiza.
Estas consecuéncias negativas
tan, entre outras causas, que segundo afirma a voceira do BNG ,
Encarna Otero"a vaga do nacionalismo siga a medrar dia a dia".

"Non se recebeu
nengunha proposta
do PSG-EG"
Na rolda de prensa na que se apresentou a campaña os dirixentes do
.BNG afirmaron a perguntas dos
xornalistas que "non recebemos
ainda nengunha proposta do PSGEG sobre a confluéncia eleitoral,
tanto para os comícios autonómicos como para os xerais". Francisco Rodríguez recalcou que "a nosa
proposta era un ponto de partida
para a negociación e se o PSG-EG
tivese interese nesa unidade non
debia afastarse, senón sentar connosco e realizar contra-propostas".
Rodríguez tamén puxo de manifesto que a proposta do Consello
Nacional do BNG foi "ratificada
unanimente polas diversas asembleas comarcais, non existindo na
maioria delas votos en contra".•

. A NOSA TERRA .
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Pescada (Canoca)
Tamaño Mínimo Legal: 27 cm.

Lirio (Bacaladilla)
Tamaño Mínimo Legal: 20 cm.

Xurel (Chincho)
Tamaño Mínimo Legal: 15 cm.

Rapante (Meiga)
Tamaño Mínimo Legal: 25 cm.

Rape (Peixe Sapo)
Tamaño Mínimo Legal: 30 cm.

Sardiña (Xouba)
Tam.año Mínimo Legal: 11 cm.

Robaliza (Lubina)
Tamaño Mínimo Legal: 36 cm.

Linguado
Tamaño Mínimo Legal: 24 cm.

• ¡ Deixa que se reproduzan!
• Rexeita as crias que non acadan o tamaño regulamentario.
•¡Non colabores cofurtivisnw!
• ¡Non coniribúas a rematar coa nosa riqueza pesqueira!

Para non esgota-lo peixe en Galicia

·TOMEMO-LAS MEDIDAS ATEMPO .
CONSELLERÍA DE PESCA
MARISQUEO" E ACUICULTURA

Debuxos dos peixes extraídos da "Guia de los peces de las lonjas de Galicia" de Joaquín Villoch, Casa de las Ciencias de A Coruña.

9·

t0 ~~~~~a~ooE1992

GALIZA EMUNDO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~111111111111111'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INDÚSTRIA EMEIO AMBIENTE

En 1986 a empresa incumpriu as prescricións da Xunta ao respeito

Seis anos despois , das primeiras protestas, ·a fc
da Coruña segue a contaminar o ar da .Palloza
• VITOR MIGUEZ
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Seis anos despois de que o
movimento viciñal da
coruñesa zona da Praza da
Palloza denunciase as
molestas emanacións de
cheiros provocadas pala
fábrica de Tabacos que
Tabacalera posue no bairro,
estas continuan hoxe
cáseque sen variacións.
Lago de que a Xunta
advertise á dirección da
factoria en torno a este
extremo, as máis recentes
disposicións adoptadas pala
dirección da fábrica non
fixeron senón atenuar
miudiñamente os níveis de
cheiros. A fábrica de
Tabacos ampárase tamén
nunha regulamentación
ambiental que non
contempla a expulsión de
vaos.

dé

E:

ce
br
se

dE
di:

a
dé

gé
irr
ne

Dt
de
M
hé

pe
CE

VE
cit

le

e>
Cil
XL

ni1

St

Calqueira que coñeza A Coruña e
máis concretamente e bairro de
Catro Camiños, hoxe en dia un .
centro urbano de considerábeis dimensións, terá ocasión de constatar a beleza da zona, sobretodo
naquela vella praza que presidida
pola lexendária fábrica de tabacos
e que conforma un dos espazos
urbanos mais bellos da cidade.
Mais, paralelamente resultará in- A Fábrica de Tabacos está no centro das reivindicacións viciñais da Palloza
XOSE CASTRON OZ NOTICIAS
habitábel aperceberse de penetrante cheira que invade o citado
destas características posuen un
Sen embargo, os técnicos do Lao informe realizado a solicitude do
A fábrica incumpre
lugar cando os dous focos emisolímite legal fixado no Decreto
movimento popular fica arrecunboratório Rexional do Meio Amas
prescricións
da
Xunta
res que Tabacalera S.A. ten instal833n5 que desenvolve a lei 38n2
biente en informe de data 25 de
chado nos arquivos da Xunta.
dos na factoria de tabacos comede protección do meio ambiente
Setembro do 1986 prescreberon á
Despois deste esquecimento á fáAté ese momento, ao igual que
zan a funcionar; este feito que se
atmosférico. En base aos níveis
empresa á realización dun ·estudo
brica non lle foi aberto nengun tipo
acontece agora, a fábrica de tabarepite con extrema asiduidade rede emisión fixados por dita decrede viabilidade de depuración de
de expediente, limitándose o gocos legalmente estaba incluída a
matou por lle conferir un "ar especheiros cuxo prazo de apresentato e cotexandoos cos dados proverno autonómico a efectuar cada
efeitos de meio ambiente nas emcial" á zona da Palloza, ar especión rematava o 31 de Outubro de
porcionados pola última medición
dous anos as rotinárias medicións
presas de tipo B, aquelas que secial que sobretodo na época estirealizadas na maior parte dos
1986. Segundo dados consultados
efectuada pala Xunta (o pasado
gundo os critérios dos técnicos
val chega frecuentemente a resulpor ANT de fontes fidedignas da
mes de Maio de 1991 ), obsérvase
pontos industriais do país.
institucionais non apresentaban
tar nauseabundo.
própria Xunta, dito informe non foi
como as cantidades de an-hfdrido
especial gravidade no tocante aos
nunca remitido ao laboratório, inDesamparo legal
sulfuroso e de monóxido de carboseus efeitos na atmósfera entre
Como consecuéncia das contíno son irrisórias e non danan en
cumpríndose desta forma a presoutras cuestións. Foi por iso polo
nuas emanacións dos vaos de tacrición efectuada pola administraOs principais productos contamiabsoluto a atmósfera.
que segundo as próprias palabras
baco, xa no 1986 se suscitou unción autonómica.
nantes que emite a faetoria de Tade Santiago Meizoso Permuy, diha protesta viciñal iniciada polos
bacalera son S02 (an-hídrido sulAsi pois, son os vaos os causantes
rector do Laboratório do Meio Amviciños das imediacións que profuroso) C02 (monóxido de carboA partir desa data prodúcese un
do fedor que invade a zona de Cabiente da Xunta, esta fábrica non
testaban pala contínua emisión de
no) e vaos. Os níveis de emisión
prolongado lapso. de tempo que se
tro Camiños. Sen embargo o citafoi prioritária nos estudos tanto do
emanacións. Ditas protestas orixiestende até finais de 1991 na que
de contaminantes atmosféricos
do decreto 833/5 nen outro calquer
governo estatal como autonómica.
naron unha denúncia popular que
corria parella no tempo ao potenciamento urbano que o distrita de
Catro Camiños adquiriu no seu dia
como centro artellador da cidade
tanto4a nível comercial como residencial, coa construción de vários
VITOR MIGUEZ
edifícios de considerábel altura situados nas imediacións do centro
A factoria de tabacos da Coruña, tan extensa
meso edifício da fábr.ica e da non menos bela
bel coa vizosa vexetación dos terrees da fábica.
propriedade de Tabacalera S.A.
en história como en arraigo popular, non só suzona verde que o arrodea é anacrónica, ainda
Ainda por riba, e a falta de non ter en que gaspón un foco contaminante molesto para os vicimais o é á vista das actuacións urbanísticas de
tar os cartas, Vázquez desembolsa millóns na
ños, senón que urbanisticamente a sua probleFrancisco Vázquez na zona. Así, e a escasos
construción da chamada "Biblioteca Regional"
mática é complexa. Dita complexidade ven de400 m. o rexedor herculino está a construir o
nun bairro cercano á zona de Catro Camiños,
terminada por duas causas principais: primeirachamado "Parque Europa", situado en frent~ de
desbotando calquer posibilidade de aproveitar o
mente, e ao igual que acontece coas propriedaduas torres de 20 pisos e para nada camparáemblemático histórico edifício da Palloza.
des dos relixiosos en moitas cidades, os terreas
ocupados por Tabacalera (cáseque 5.000 m2 a
Para colmo, fontes cercanas ao BNG comentaparte das suas instalacións industriais) inutilizan
ron os rumores que apont.aban a unha posíbel
Xunta non canta
para o resto da povoación unha cantidade de
privatización das instalacións da fábrica, o cal
zona verde vital para un dos bairros con máis
xa seria a guinda as desaguisado. pero sexa
cos aparatos de
densidade de povoación do estado. Por outra
como for, este xa .está feito; e é que en pleno
medición axeitados
beleza do edificio central e 1992 os viciños de Catre Camiños teñen de
parte, as instalacións da própria factoria continuan a se dedicar a actividade industriais canaturar o amurallamento dun dos parques mais
para a medición de
a sua ubicación esixirian un
do a beleza do edificio centrl e a sua ubicación
bonitos da cidade, véndese abrigados a maioesixirian un novo enfoque na sua utilización.
res a fumar a pipa que Tabacale·ra e Vázquez
determinados
novo enfoque na sua
poñen nos seus beizos nas imediacións do
cheiros.
Pero se esta privatización incongruente do ferutilización.
mesm~.+
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a

ábrica de Tabacos
parecido, regula os níveis de emisión para substáncias que podan
ocasionar maos cheiros na actividade que leva a cabo Tabacalera.
Esta circunstáncia é compartida
con outro tipo de substáncias e fábricas, tal e como acontece no ca- ·
so do fluor manexado nas fábricas
de cerámica, do que tampouco se
dispón de nengunha lei que regule
a sua ·emisión nese tipo de actividades, consolidando un baleiro legal que ampara oficiosamente as
irregularidades que podan xurdir
nos procesos produtivos.

A emisión de vaos e
outras substáncias
non é contemplada ,
pala actual
regulación
ambiental.

Desta forma ainda que o Director
comunicación con Tabacalera solido Laboratório da Xunta, Santiago
citándolle outravolta a realización
Meizoso, considera que existe undo xa requerido estudo de viabiliha boa bontade de colaboración
dade de depuración de cheiros.
por parte da factoria coruñesa, o
Este estudo foi apresentado no
certo é que os técnicos da Xunta
momento no que ANT iniciaba as
vense na abriga de adoptar solusuas averiguacións, senda postecións consensuadas con Tabacariormente posta en marcha antes
lera á vista do desamparo legal
do prazo fixado (31 de Abril do
existente e que lel impede aos vi- . presente ano) , tal e como nos foi
ciñas da zona emprender accións
comunicado polo Director da fábrixudiciais contra a factoria cun míca e confirmado polos responsánio de esperanzas.
beis técnicos da Xunta.
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Segundo Santiago Meizoso " .. .
nos 12 anos que levo traballado
en Meio Ambiente non me lembro
de nengun caso no que unha empresa galega non fixe.ra o q·ue nós
lle impomos ... de todos os xeitos
no caso da fábrica de tabacos
non se pode sancionala porque
non hai in nível de cheiros estipulado por lei ... ". Este baleiro lexislativo ven provocado pala complexa catalogación e medición dos
cheiros em itidos palas fábricas
dado que a parte de estar moi determinados palas características
particulares de cada proceso produtivo son de moi difícil medición,
para a cal necesítanse numerosos e complexos aparatos que na
actualidade non son manexados
pala Xunta.

Solucións de compromiso

tse
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No segundo tremestre do pasado
ano o laborátorio volveuse pór en

Porén, o citado mecanismo instalado na factoria -un lavador de
gases capaz de tratar 13 m3./h.
de ar extraído do proceso da Planta de rama- non foi quen de eliminar os cheiros producidos pola
produción de cigarros, senda hoxe
o dia no que os viciños de Catre
Camiños continuan a padecer o
acoso do fume sempre que os focos da fábrica emiten os gases.
Para Santiago Meizoso é importante salientar que en calquer tipo
de sociedade a indústria sempre
contamina, senda imposíbel a depuración en todos casos . Pero o
certo é que a fábrica de tabacos,
apoiada no desamparo legal que
regula a sua actividade, adoptou
unha solución mais de compromiso que efectiva, e que seis anos
despois das primeiras protestas
non acadou a eliminar os cheiros
que afogan a atmósfera da populesa barriada coruñesa.+
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CONCLUSIONES. -

Los re sultados de la emisión de contaminantes atmosféricos eva l uados en _es a
actividad industrial, se encuentren den t ro de los niveles pernitidos por e l
Dto . 833 /75 .
El c1tado Oto.8.13175, no especi fi ca l os nl veles de er.i1sión para sustl:nc i as
que pueda n octs1onar malos olores en esa t ctfvidad.
En infonne de f echa 25 de septier.br ef86 , se pr esc ri bi a a esa emp r esa l a re aÚ -

ca.

zación ¿e un estudio de viabilidad de depur ació n de olo r es ,

cuyo pl ezo de
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PRESCR I PC IONES. TABACALERA; SA. ; que an t ~s de l 31 de oCt ubre
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C:on esta fecha, se comunico?:
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su e j ecución y ptiesti! en r.iarc ha , no
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de este misr.io año , deberá pr esen!ar proyecto de depuració n de vahos, y que
s obnpasa r ~

l a fec ha del 31 da abr il de

1 .992 .
La Cor uña , 13 de mar zo de 1 . 991 .

Notificación da
Consellaria de
lndústria na que
se informa da
prescripción á
empresa para que
realice un estudo
de viabilidade de
depuración de
olores, que non
foi realizado por
esta na data
requerida.
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A construcción de aparcadoiros subterráneos apreséntase como panacea para solucionar os problemas de tráfico nas cidades. Na
foto obras na Praza de Ferrol en Lugo.
XOSÉ L. TEJERO/ARQUIVO

A construción da Plaza da Madalena en Ferrol
xa se cobrou dez árbores centenarias

Estacionamentos subterráneos,
solución ao colesterol das cidades?
•E. SANFIZ/A. FDEZ/FERROL

Os arquitectos e urbanistas
que deseñaron a maioria
das cidades galegas non
reflexionaron tanto como
Bou levard á hora de
planificar as amplas
avenidas do núcleo central
de Paris, e como
consecuéncia os centros das
nasas urbes vólvense no fin
do milénio ámitos hostis para
o piatón -ante a invasión
de coches cos conseguintes
fumes, ruídos e perigos- e
tamén para a automobilista,
que debe perder o tempo, a
paciéncia e a gasolina antes
de atapar estacionamento
para o seu veículo. O
.
tránsito e as dificuldades de
aparcamento convértense
en argumentos de primeira
arde na vida política do
conxunt.o das cidades
galegas.
Os problemas circulatórios e a escasez de áreas de estacionamento de veículos son duas das doenzas q·ue tamén padece a cidade
de Ferrol, pero as solucións arbitradas están a xerar un considerábel debate cidadán polo lugar elexido para a ubicación dos aparcamentos subterráneos e os métodos utilizados para o início da
construción, que xa comportaron a
tala de dez centenárias árbores
plataneiras da Alameda de Suances. Trátase do polémico· "aparcamento do Cantón" denostado pelas· agrupacións ecoloxistas e pola
oposición municipal.

Fdo/ Auro r a Sáez Di ez

. '. 'Todo está inventado para solven'i ar os problemas de tránsito no
centro das cidades , e·as solucións
que se están a .arbitrar en todas
as urbes son os aparcamentos
subterráneos" afirma o conceUeiro
de Urbanismo de Ferrol Femand9

Blanco, quen.. ao mesmo tempo
sostén que o maior atentado para
o bairro da Magdalena -o centro
histórico da cidade departamental- é "a acumulación de veículos
que sofre na actualidade". Segundo o edil do PSOE, o problema
solventarase nos próximos meses,
"xa que en breve poderemos contar cun milleiro de novas prazas
de aparcamento e daquela esperamos que se resolvan os problemas actuais".
Apesar do clima de oposición ás
"obras do Cantón" que vive a cidad e, o responsabel municipal de
Urbanismo afirma que "palpa unha
maioria esmagadora a favor do
aparcamento e de feíto os comerciantes dp centro pedírono explícitamente".

'Perder árbores
non importa'
Todo o mundo coincide na necesidade dos aparcamentos ainda que
se discute a.sua ubicación nun dos
xardins da cidade, pero o concelleiro de Esquerda Unida Enrique
Barrera os argumentos económicos son indiscutíbeis: "O ·Concello
non pode acometer un investimento da cuantia necesária para facer
un estacionamento subterráneo, e
as empresas privadas semente o
fan no centro xa que neutro lugar
non seria rendíbel". Para o voceiro
da formación política que co-governa Ferro!, "o aparcamento do
Cantón é un gran avance ecolóxico, xa que Ferrol perde 8 ou 9 árbores, pero quitamos do médio unha praza actualmente inservíbel ao
utilizarse unicamente para aparcar
coches na superfície, e gañamos
unha praza de 4.000 metros cadrados para o libre disfrute dos piatóns, e esta obra vai permitir ademais peatonalizar ruas do bajrro
da Magdalena" .
Xaime Bello, do Bloque Nacionalista Galega, difire aber:tamente da
análise da coalición governante,
indicando que "os aparcamentos
deben ser disuasórios, e non ac-

tuar como un efeito imán, xa que
neste caso aumentarase o caos
de tránsito no centro da cidade".
Segundo o voceiro do BNG, "o
grupo de governo do Concello talou unhas árbores centenárias que
son património de todo Ferrol , e o
alcalde ainda non explicou que
empresa cometeu o desatino, nen
informou dos danos causados, xa
que non hai un seguimento institucional das obras". Para o voceiro
nacionalista "as árbores taladas e
o conxunto da Alameda de Suances son un símbolo da cidade., e
nós queremqs fomentar a autoestima dos cidadáns. De feito no ambiente de Ferrol pálpase o rexeitamento maioritário da povoación ao
aparcamento do Cantón e aos métodos coercitivos empregados para iniciar as obras". Xaime Bello
engade que "o grupo de governo é
.consciente deste sentimento maio- ·
ritário, e por iso retirou o proxecto
dos aparcamentos antes das eleicións municipais, para acometelo
·agora un ha vez pasou a consulta
coas urnas".
A oposición ao aparcamento tamén se ve reforzada polo grupo
municipal do Partido Popular: "Estamos en desacorde -afirma o
voceiro do PP Pita Romero- pola
incorrecta ubicación elexida, por
tratarse dunha zona protexida ao
estar dentro do casco histórico,
polo dano causado coa tala de árbores a un património dos nasos .
pais e avós, e polo talante e os
métodos empregados".
Segundo Pita Romero, "A Xunta fixo todo o posíbel, pero ao carecer
de policia própria, ou outros métodos coercitivos, non pudo impedir
fisicamente o início das obras". O
voceiro do PP indica que "o governo autónomo comunicou o feito ao
Delegado do Governo e hoxe están paradas as obras e se está a
dialogar entre o grupo governante .
en Ferrol e a Dirección Xeral de
Património da Xunta. As conversas tiñan que se ter iniciado hai
agora catro meses para evitar o
dano causado".+
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ELEl ClÓNS AORGANISMOS REGULADORES

Xosé Maria Fonseca
1

0s Consellos Reguladores ·teñen que garantir a calidade'

•B. LAXE

"Cada vez o público vai esixir
máis calidade, os consellos reguladores teñen que ser os que
lle garantan aos consumidores
que non existe engano. Se non
cumplen esa premisa os Consellos Reguladores máis que necesários, son perniciosos", afirma
Xosé Maria Fonseca, presidente
das "Adegas das Eiras", do Rosal. Fonseca afirma tamén que
"é necesário conxugar os intereses dos labregos e os dos adegueiros, ainda que eles case non
compran uva, ao posuir máis de
90 hectáres de viñas". Como dificu ldades dese entendimento sinala que nalgunhqs zonas existe
unha povoación monoviticultora
e que, por outra banda, para entrar nos mercados precísase unha certa estrutura empresarial.
Para Xosé Maria Fonseca, cuxo
viño "Abadía de San Cámpio" ven
de receber o "Baca de Ouro" á
millar marca nova de viños e o de
prata ao millor branco xoven, outorgados pola prestixiosa "Unión
Española de Catadores'', "avanzouse moitísirno en moi pouco
tempo", pero considera que hai
aspectqs que ainda hai que millorar. "E necesário", afirma, ''facer
unha defensa da denominación
de orixe, pero sobre todo pola
zona de donde se producen os viños e non polas uvas que se empr~guen", considerando un erro
"basear tanto a propaganda na
defensa do albariño".

Fonseca razona da seguinte forma esta afirmación: "a cepa albariño está
a ser plantada neutras zonas do estado e mesmo
en América, en California
e Chile. Facer a defensa
da calidade en base a unha cepa pode resultar que
se volte contra nos. Manán calquer casa acreditada, cunhas redes de comercialización que nos
non ternos, pode surprendern os cun albariño no
mercado. Que non nos
pase como ocorreu con
outras cepas mundialmente famosas como as
cavernef'.

Considera que na grande
aceptación que están a
conseguir os viños brancas galegas influen, dalgun xeito, "os gastos do
momento, que encaixan
perfeitamente no que hoxe é moda pero o sustrato de calidade sempre terá aceptación". Ainda asi
pensa que "non debíamos cair na tentación de
estar tanto nesa moda de
viñas xóvenes , afroitados
e frescos. Non debemos
buscar desesperadamente remarcar esa condición
que xa é inerente aos vi ñas que ternos. Hai zonas de viñas que non tañen estas características
e que están tratando de
que as teñan. Xogan con
levaduras para conseguilo e iso é o que están a
facer aqui moitos adegueiros. Fan uns viños
universais pero perden as
caracterís,ticas próprias
da zona. E comprensíbel
que o fagan naquelas zonas que se queiran parecer aos nasos viñas, pero
que o fagamos nós ... Os
nasos viñas, feítos asi,
perden toda personalidade. Moita da culpa tena
ese medre desmesurado", remarca finalmente.

Rachando
a dinámica
dos albariños

As "Adegas das Eiras",
rachando a dinámica dos
albariños, non fai un viño
monovarietal, nen no "TeA NOSA TERRA
rras Gauda", o seu viño
insígnia, nen no "Abadia
de San Cámpio". Fon seca 'Hai que defender a
xustifica esta toma de
denominación de orixe
postura afirmando que "a
maioria dos grandes visobretodo pola zona de
ños do mundo non son
producción e non palas uvas
monovarietais ao cento
por cento. É máis, os vique se empreguen'
ñas que levan máis do 70
por cento dunha sé uva
son considerados monoCando se lle critica o
vari etai s. Aquí queremos ser
proibitivo prezo dos viñas galecurto prazo, non é unha política
máis papistas que o Papa e, a
gas de calidade, maiormente dos
acertada".

de denominación de orixe "Rías
Baixas", argumenta que "o consumo mundial de viño está a baixar moitísimo, pero sube o consumo de viñas de calidade ecoas características que posuen os
nasos caldos brancas. Se se fan
as cousas con rigor os nosos viñas terán sempre un lugar privilixiado. Por iso penso que baixar
os prezos podia ser unha mala
política, pois seria quitarlles parte da dignidade que teñen. Ternos que afacernos a pensar que
estes viñas non son para todos
os dias".
Outro dos argumentos que emprega é que "producir o viña aquí
na Galiza é moito máis costoso,
desde a dificuldade de traballar a
terra até palas enfermidades que
atacan as cepas, pasando porque hai que facer os cultivos levantados da terra".
Para Fonseca Moretón, a gran
pelexa ten que estar en "dar a
coñecer estes viñas, pois poden
competir en calquer parte do
mundo". Afirma tamén que hai
que sair de Galiza e dos catro
restaurantes galegos, estar nos
supermercados e viñotecas de
todo o mundo, poñendo como
exemplo desta política o paso
importante que deu o "Terras
Gauda", viño que non se apresenta a concursos, ao ser seleccionado entre os 12 mellares viñas españoles que a compañia
Iberia escol leu para a sua
carta.+

Na ribeira do Ávia están pendentes da resolución dun contencioso administrativo

Nos Consellos Reguladores do Ribeiro
e Valdeorras seguen mandando os mesmos
As elecións aos Consellos Reguladores da Denominación de Ori. xe do Ribeiro e Valdeorras foron
bastante diferentes. Mentres que
á beira do Sil a campaña pasaba
case desapercebida, unicamente
alterada pala propaganda realizada polo Sindicato Labrego Galega, sen querer entrar os demais na proposta de programa e
alternativas , na zona do Miño
médio a campaña foi moito máis
encarnizada. Os sindicatos labregos realizaron unha forte axitación, na que entraron moi pouco as análises da situación e si
as descalificacións. Xóvenes
Agricultores e Unións Agrárias
tentaron polarizar as eleicións
entre eles, mentres que o Sindicato Labrego Galega se empeñaba en difundir o seu programa.
Os dous sindicatos estatais fixeron fincapé, sobretodo, en que
garantirán a recollida da uva nos
próximos catro anos aos produtores. Ao lado do XX.AA. estaban
os novas alcaldes da comarca
que tomaron posición claramente
en contra das Unións Agrárias e
contra o ex presidente Luís Milla,
que se apoiou na estrutura do
PSOE. Frente a todo isto situábase a Asociación Empresarial Vitivinícola, dominada por Manuel
Vázquez Pérez (Arnoia).
Nos colleiteiros de Valdeorras os
gañadores foron Xóvenes Agricul-

tores, ainda que o Sindicato Labrego Galego gañou en tres das
7 mesas, mentres que no Ribeiro
venceron as Unións Agrárias.

Polémica no Ribeiro
Pero no Ribeiro ainda continua a

polémica, e continuará por bastante tempo pois o "Grupo Arnoia", a quen os sindicatos denúncian por ameazas aos colleiteiros so pena de non mercarlles
a uva, controla o Consello, ao ter
a Asociación Empresarial Vitivinícola a metade do número de

membros do Consello.
O ponto máis álxido da polémica
sitúase en non deixar apresentar
a un adegueiro, co beneprácito
da Xunta, o que motivou a apresentación dun contencioso administrativo por parte de Unións

Resultados das eleicións para a renovación dos
Consellos Reguladores da denominación de orixe Ribeiro e Valdeorras
"Ribeiro"

"Valdeorras"

Censo "A"

Censo "C"

Censo "A"

Censo "C"

Titulares de viñedos inscritos
no rexisto de viñas do Consel lo Regulador que sexan
sócios de cooperativas ou
sociedades agrárias de
transformación.

Titulares de adegas inscritas
nos rexistos do Consello Regulador que non comercializan viño embotellado con denominación de orixe.

Titulares de viñedos inscritos
no rexisto de viñas do Consello Regulador que sexan
sócios de cooperativas ou
sociedades agrárias de
transformación

Titulares de adegas inscritas
no rexisto do Consello Regulador que non comercializan
viño embotellado con denominación de orixe.

Censo . ............... . . .. 667
Votantes ... . . ............. 3 1 4
Participación .. ....... .. .4 7%
Eleitos: X. Álvarez Senra, A.
Reza Reza (da Coop.Vit. Ribeiro)

Censo "B"
Titulares de viñedos inscritos
no rexisto de viñas do Consello Regulador e non incluídos no Censo "A".
Censo ....... ..... ......... 4.583
Votantes ..... ............. 2.920
Participación ........ .. .. 63,7%
Eleitos: C. González Villar, F.
Arias Bello, R. Álvarez Meín
(de UU.AA.)

Censo ................. ........... .. ... 5
Votantes ........... .......... ........ 3
Participación .... . .. ..... 6 O%
Eleito: Ramón Gómez Fernández (Asoc. Empr. Vin.)

Censo "D"
Titulares de adegas inscritas
nos rexistos do Consello Regulador, que comercialicen viña embotellado amparado pala denominación de orixe, independentemente da personalidade xurídica das mesmas.
Censo .............. .. . 28
Votantes ....... . .. .. ... 2 O
Participación ............ 71,4%
Eleitos: X. Docampo Martínez, D. Rivera Soto, A. González Pausa, Xosé Vázquez
Nieves (da Asoc. Empr. Vin.)

Censo ..................... 1.072
Votantes ... . ...... : ....... 587
Participación ...... .... 54, 75%
Eleitos: M. Fernández Pérez,
Manuel Corzo Macías, Enrique Prieto Pérez (das Coop.
X. Nazareno e Sta. Mi Remédios)

Censo "B"
Titulares de viñedos inscritos
no rexisto de viñas do Consello Regulador non incluídos
no anterior Censo "A"
Censo . . . . ........... . . 4 5
Votantes . ... .... . . ..... 3 O
Participación ............ 66,6%
Eleito: Ramón Bembibre Fidalgo (XX. AA.)

Censo .......... . ...... 1 O
Votantes .............. ........... .... 6
Participación ............ 6 O%
Eleito: Manuel Dobado Regueiro (XX. AA.)

Censo "D"
Titulares de adegas inscritas
nos rexistos do Consello Regulador, que comercialicen viña embotellado amparado pala denominación de orixe, independentemente da personalidade xurídica das mesmas .
Censo . . .. . ............ 21
Votantes ... . . . .. .. ..... 1 7
Participación .. .... ...... 81 %
Eleitos: L. López Álvarez,
X. Guitián López, X. González González (de XX .AA.)

Agrárias, Sindicato Labrego Galega e colleiteiros pola non inclusión no censo. Cando se falle este contencioso posibelmente se
terán que repetir os comícios.
Mais as "auséncias" do censo tamén foron clamorosas en Valdeorras, onde non están inscritos o
30 por cento dos viticultores e
moitos nen sequer coñecen o
Consello Regulador. No Ribeiro
estas "auséncias" son máis palmárias, pois houbo moitas persoas que desapareceron deses
censos, outros votaron cun documento acreditativo que non era o
seu, sendo tantas ·as irregularidades neste sentido que un representante do Sindicato Labrego Galega chegou a afirmar que
"son as eleicións máis fraudulentas que se levan dado nun sistema democrático".
A todo isto contribuiron tamén as
Unións Agrárias que, no día de
reflexión, que foi no que verdadeiramente se xogaron as eleicións, asi como o próprio domingo, con autobuses carretando
xente, ao estilo das municipais,
repartiu 1.500 talóns das Unións
de Viticultores do Ribeiro conxuntamente coa sua candidatura,
segundo manifestacións realizadas por máis dun eleitor a este
xornal. A Delegación de Agricultura iniciou unha investigación
neste sentido.+
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NACIONALISMOS NO LESTE

CHECOSLOVÁQUIA NO CAMIÑO
DA SEPARACION PACTADA
Xuuo Rms

Falar galega, falar catalán
Cando comentaba con Veronika (unha excelente
música checa que coñece en Vigo os sensabores e
abusos da vida emigrante nun dos paraísos prometidos) os resultados das eleicións do pasado 5 e 6
de Xuño e as perspectivas de iminente ruptura da
República Federativa debido ás esixéncias eslovacas (ou/e á incomprensión checa) a súa resposta
foi contundente: "se qu~ren irse, que se vaian!".
Sen dúbida este é un sentimento fondamente arraigado en numerosos sectores da povoación de Boémia e Morávia que con Eslováquia xurdiron da desfeita do império austro-húngaro agrupados baixo a
forma estatal checoslovaca. A semana das eleicións numeroso checos manifestábanse na Praza
de San Wenceslao, no centro de Praga, en demanda da aceleración do proceso de separación.
Por que? Inciden factores diversos, políticos e económicos, relacionados co pasado recente pero tamén con certa visión do futuro. Na memória de
moitos checos permanece a lembranza do Estado
eslovaco, independente pero fascista, criado en
connivéncia con Hitler e presidido polo bispo Josef
Tiso. Desde sectores real ou pretendidamente progresistas de Praga descalifícase e acúsase aos nacionalistas eslovacos de estaren apoiados e financiados polos fascistas que se exiliaron no Canadá
e Estados Unidos ao remate da 11 Guerra Mundial
cando Karl Benes accedeu a Presidéncia. Para telo
en conta todo en nen moito menos con ánimo xustificador, haberia que lembrar igualmente a negación
dos direitos nacionais eslovacos na Constitución
checa de 1920 pésie a que os prévios acordes de
Cleveland e Presbourg si lle recoñecian marxes
significativas de autonomía. O Partido Nacionalista
Eslovaco de Josef Prokes seria o actual representante dese pasado (obtivo 5 deputados no Parlamento Federal e 8 na Cámara das Nacións) .
Os checos consideraron sempre aos eslovacos como unha pesada carga. As disparidades económicas entre ambas as duas Repúblicas son importantes. Veronika repara en que sempre deberon "subvencionalos". Respeito á Bohemia e Morávia a sua
economia sempre foi menos desenvolvida e primordialmente agrária. A localización xeográfica e a dotación de infraestruturas benefícian longamente a
Praga. O réxime comunista efectuou numerosos investimentos en Eslováquia desenvolvendo a indústria metalúrxica e de defensa, mudando asi en modo considerábel a anterior faciana desta República
segundo alguns para dispoñer dunha base social
obreira idónea para lexitimar o seu proxecto, segundo outros tamén para harmonizar os níveis de
desenvolvimento.
Trátase sen embargo de sectores a reconvertir en
función da crise actual e da política económica
marcada desde Praga, certo que condicionada en
boa parte palas esixéncias comunitárias pero froito
tamén dunha eufória a respeito da dolorosa bondade dos cámbios económicos espantosamente incomprensíbeis a estas alturas, cando os seus efeitos á vista están e tan próximos. Unilateralmente
por exemplo decretouse a disminución da fabricación de armamento nun 50%, sen arbitrar mecanismos alternativos ou compensatórios. Asi se explica
que a taxa de desemprego en Eslováquia supere o
triplo da exi?tente en Bohémia e Morávia. O programa de reformas, polo seu contido e a velocidade
que se lle pretende imprimir, afecta moi negativamente ao tecido económico e social eslovaco. Provocará conflitividade pero tamén necesariamente
absorberá cuantiosos recursos destinados a mitigala. Para determinados sectores de Praga a independéncia eslovaca pode resultar pois de alívio na
medida en que a sua transición própria desenvolveríase menos traumaticamente e beneficiaríase sen
complexos da maior parte dos investimentos estranxeiros (no último ano acapararon o 92% do total). Os chechos, pois, non son sérbios e polo tanto
o divórcio poderia ser amigábel.

A RUPTURA DO FORO CÍVICO
Tendo en canta estas consjderacións, a análise dos
resultados das eleicións do 5 e 6 de xuño debemos
efectuala partindo dun dobre plano. Por unha banda a determinación das preferéncias políticas dos
cidadáns dese Estado ainda unido. E por outra as
repercusións dos mesmos no que atinxe á reformulación ou hipotética ruptura do Estado federal.

Polo que toca ao primeiro aspecto, a incógnita centrábase en como repercutirían as transformacións
económicas nas preferéncias políticas dos cidadáns. Praga puxo en marcha a reforma económica
radical con certo retraso a respeito doutros paises
da área (en especial os do triángulo de conveniéncia -Polónia e Hungría-). Sen dúbida esa tardanza e as características menos negativas do seu
ponto de partida así como a oportuna claúsula do
5% mínimo para obter representación amortiguaron
a tradución político-eleitoral dese desencánto que
ensombrece e cuestiona a lexitimación dos procesos que se seguen noutros países da zona.
O programa económico de Václav Klaus, responsábel de finanzas e líder do Partido Democrático Cívico (obtivo 44 escanos no Parlamento federal e 36
na Cámara das Nacións) rexeita o gradualismo na
aproximación ao mercado que propiciaba Valtr Komarek, quen fora asesor do Che Guevara e unha
das figuras máis sobresaíntes da equipa que chegou ao poder con Havel. Foi esta unha de tantas
discrepáncias que motivaron a ruptura do Foro Cívico en varias opcións eleitoralmente decantadas
de xeito abrumador polo movimento que reperesenta o ultra-liberal Klaus. En Eslováquia Meciar, líder do Movimento da Eslováquia Democrática, representa un populismo intervencionista vinculado á
defensa da economía nacional insuficientemente
definifo ideoloxicamente polo de agora. Falta por
ver a sua acción política concreta, as suas alianzas , o talante a respeito da importante minoría húngara (11% da povoación) sobre o que existe gran
desconfianza.

Os programas de reformas,
afecta moi negativamente
ao tecido económico e
social eslovaco. Os checos,
pois, non son sérbios
e polo tanto o divórcio
poderia ser amigábel.
RECUPERACIÓN DA ESQUERDA
Un dado importante é a segunda posición do Bloque de Esquerda (en Bohémia e Morávia) e do Partido da Esquerda Democrática (en Eslováquia) consolidando a sua influéncia social en condicións cerfustigamento político legal
tamente adversas.
na sua contra non produciu os efeitos desexados.
Os comunistas, pésie á lei Lustrace e ás tentativas
legalmente penalizadoras de quen profesan estas
conviccións, obtiveron uns excelentes resultados.
Se contemplamos globalmente estes dados, xunto
cos cámbios habidos recentemente en Polónia, en
Rúsia, o referendo que Landsberguis perdeu en Lituánia en Maio pasado, etc. , quizá poderia adiantarse unha hipótese de maior realismo e moderación no proceso de transformacións acompañado
dunha leve recuperación da esquerda formal produto da decepción causada polos elevados custes
dunhas transicións inacabábeis e o cicateiro e interesado papel desempeñado polo Ocidente económico. Pero ainda é cedo para determinar se detrás
de todo iso existe unha renovación de formas e
contidos, superadores das eivas e deficiéncias que
propiciaron o descrédito do socialismo e da esquerda nestes países.

e

o

Existe polo tanto un abismo considerábel entre Eslováquia por unha banda e Bohémia e Morávia por
outra en termos políticos e económicos. A ruptura
do Estado federal neste contexto é inevitábel. Non
semella posíbel conciliar tanta disparidade. Cuestión diferente é que diso necesariamente se derive
unha separación absoluta en termos estatais. As
negociacións proseguen e a fórmula da Confedera. ción non está polo de agora totalmente
descartada. +
Xuuo

RÍOS

é Director do IGADI

"De aqui a uns anos , os galegos serán tan mal vistos no resto
do Estado coma os cataláns, porque encetaron un proceso de
galeguización de epígrafes, comércios e ruas máis resolto
acaso ca o da Catalunya". O comentário é de Jaume Lorés no
periódico de Barcelona El Observador, de 11 de Xuño. "Na
Galiza, os galegas talan galega a eito e sen complexos. E o
curioso é que os españois non llo reprochan( ... ) Polo de hoxe,
os galegas non andan con complexos de culpabilidade, coma
os cataláns. Asi que se xuntan dez ou doce e antre eles hai
unha persoas que non fala catalán porque non lle peta, axiña
cámbian para o castelán para non pareceren groseiros. A
cortesía dos cataláns no que toca a sua língua non ten límites
( .. .)Os ga~egos non baixan da besta tan doadamente. Ben se
sabe a abeléncia que os galegas ten para confundir ao
contrário (... )pero de complexo de culpabilidade, nen rastro( ... )
A Galiza acordou e amasa a orella. Incluso Manuel Fraga
reclama a administración única".

Bálsamo de pólvora
para as feridas de Los Angeles
"Todo o mundo ere que andamos a curar as feridas (da revolta
de latinos e negros iniciada en Los Angeles) pero o que
tacemos é comprar armas," explica desde Syosset, no Estado
de Nova lorque, Barbara Ehrenreich nun artigo publicado no
diário Washington Post de 4 de Xuño. "Ainda que dun xeito
paranoico e primitivo, é explicábel. O veredicto de Rodney King
puxo aos negros de Norteamérica fronte á realidade de que non
poden confiar na xustiza para se defender da policía. A revolta
ensinou á outra parte da sociedade que non pode confiar na
policía para mantera arde. Cun presidente que despois da
treobada non tiña nada que explicar e unha autoridade en
suspenso, a mensaxe implícita estaba clara: ternos que nos
defender coas nasas próprias forzas. Nos primeiros once dias
de Maio, os californianos fixeron colas para comprar 20.578
armas de fogo, pero ao longo de toda a nación, as armeirias
confirman un repunte espectacular de vendas. A dereitista
National Rifle Association, está encantada cos 1.500 novos
sócios que se lle apuntan á diárió (... ) Asi que a carreira das
armas dá un gran salto cara· adiante. Antes da revolta había nos
Estados Unidos 200 millóns de armas de fago , case unha por
cidadán adulto. Os delincuentes cargan pistola; os viciños
amantes da arde cargan pistola; as amas de casa van armadas
e acaba de sair unha revista que se chama Women and Guns
(mulleres e armas)".

Chántada, por mellar nome
O grupo Chantada Nova aoque pertence o-alcalde propón
renomear 39 das 68 vias do concello. A información do
delegado de El Progreso na vila cita a Chantada Nova na
proposta de "modificar o nome daquelas placas de ruas das
que unha minoría ideolóxica se apropriou indebidamente por
outras que congreguen aceptación ou consenso social. Neste
caso atópanse todas as vias vinculadas co anterior réxime. Asi
para a rua Excombatientes, proponse o nome de Eloisa
Rivadulla; para Alférez Provisional, Campo da Feira; General
Franco, Avenida de Lugo; José Antonio, Avenida de Ourense;
Callejón de José Antonio, Río Asma( ... ) A Plaza del Buen
Jesús, chamarase de Santa Maria do Faro ; Santa Marina,
Mariano Cedrón; Rúa do Regueiro, Rúa do Rego; Casas de la
Caja de Ahorros, Manuel Murguia; Travesía de Juan XXIII
Curros Enriquez e Dos de Mayo, Principal.

O escudo do PSP
leva carballos e flores
O Partido Socialista Portugués remodela o seu logotipo do que
poderia desaparecer o puño pechado, para quedar nunha folla
de carballo ou a rosa. Con todo, segundo explica o semanário
Expresso no seu número de 30 de Maio, "a direc<(ao do PS .
parece máis entusiasmada com a manuten<(ao do punho, que
curiosamente foi preterido pelos artistas plásticos"( ... )
"Marcadamente ecológica, a proposta de Pedro Portugal póe
en evidéncia urna folha de carvalho portugués ; o contributo de
Rui Perdigao, claramente europeista, explora o simbolismo da
rosa; Gra<(a Días faz urna aposta no pós-modernismo, a través
dum emaranhado de fios que ilustra, segundo a sua própria
explicagao a complexidade das relar;oes humanas". Na
memória descriptiva que acompaña o proxecto, Graga Días
adnmite "que o punho pechado possa ensombrar a vontade de
toleráncia e abertura onde hoje procuramos a razao". +
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Catalunya Freedom
•P.S.

Os himnos de Catalt1ña e España
soarán nas cerimónias de inauguración e clausura dos Xogos Olímpicos de Barcelona no momento
en que entre no Estado Olímpico o
Rei Juan Carlos l. Este é un dos
cinco pontos que compoñen o
acordo institucional ao que chegaron o presidente da Generalitat,
Jord.i Pujol, e o alcalde de Barcelona e presidente do COOB '92,
Pasqual Maragall, sobre a preséncia dos símbolos cataláns. Ademais, o cuarto ponto de declaración conxunta Pujol-Maragall sinala que "a língua catalana é un dos
catre idiomas oficiais dos Xogos e
será empregado en paridade coas
outras tres (inglés, francés e castellano)" e asegura que "os nosos
símbolos estarán presentes en todos os actos no nível e dignidade
que lle corresponden". Asimismo,
no acorde institucional, convídase
aos cidadáns de Cataluña a que,
"á marxe das ceremónias oficiais
dos Xogos", manifesten "o seu
apoio entusiasta a ese gran acontecimento" e demostren esta participación ilusionada "enfeitando vilas e cidades con bandeiras e damascos en sinal de benvida".

Longa polémica
O acorde entre Pujol e Pasqual
Maragall que, ainda que con reser(ven da páxina anterior)

ma idea e formaron un gran bloque orgánico. Son absolutamente acríticos coas obras dos Xogos, só sinalan o aspecto estrictamente festivo. Esta non é a
opinión que teñen os meios internacionais. Os de aqui son máis
papistas ca o Papa e ademais
españolistas. Paréceme terríbel
que no mesmo momento no que
se estaba producindo a ceremónia do facha olímpico en Grécia,
a poucos quilómetros de alá, en
Sarajevo, estaban matando a miles de persoas. Parece como se
os demais vivísemos noutro planeta. Resúltame horroroso que
nestes momentos nen os meios
de comunicación nen as autoridadades políticas quixeran imprimir aos Xogos un senso de paz,
ainda que sé fose de xeito simbólico. A única preocupación foi
de que xeito as equipas sérbia
ou iugoslava poderia estar presentes nos Xogos. Esta atitude
provocará resaca como todas as
bebedeiras.

---~--------------------------,

lncumprimentos
de Samaranch
Que opinión lle merece a decisión de Esquerra Republicana
de Catalunya de desconvocar
as mobilizacións nos Xogos, ao
coñecer o acordo entre Pujol e
Maragall?

vas, foi ben acollido polo conxunto
da cidadania, tenta pór fin á polémica que sobre o grau de catalanidade dos Xogos Olímpicos, que
enfrentou a amplos sectores sociais e organizacións políticas, cívicas, culturais e deportivas cos promotores oficiais da Olimpiada e as
administracións central, autonómica e municipal. Foron meses de intensa atividade cidadán e de numerosas mobilizacións populares e
pacíficas en defensa dos símbolos
nacionais de Cataluña nos Xogos,
que reuniron desde colectivos
abertamente independentistas até
militantes de CiU, pasando por
sectores xuvenis e organizacións
de dispar natureza. A presión da
rua tivo os seus efectos e o que
nun princípio foi sé rexeitamento e
ameaza encoberta a unha reivindicación popular, converteuse en recoñecimento máis ou menos explícito aos símbolos de Cataluña,
bandeira, himno e demais. Grupos
como o COC, ERC, a Crida a la
Solidaritat ou o Omnium CulturalAcció Olímpica, que estiveron en
todo momento á cabeza deste movimento, non se sinten plenamente
satisfeitos, pero sinalan que conseguiron uns "mínimos" e que a partir de agora xa nada será igual. A
pancarta Catalunya freedom (Cataluña, liberdade) que está presente sempre entre o público deportivo
catalán, achegarase un pouco
máis ao seu recoñemento. +
Tamén non seria xusto dicer isto.
As catre organizacións chegamos
a uns acordes mínimos sobre a
catalanidade dos Xogos e, a partir
de aí, cada quen actuou con independéncia. O que fixo ERC é lícito
e o problema é de forma máis ca
de contido.

Coida vostede que o Governo
da Generalitat e a coalición CiU
estiveron á altura das circunstáncias? Non lle parece confusa
a atitude de Pujol?
Máis que confusa tardía. Isa é o
que pensa a xente da rua, que
non entende que o que se descubriu de novo co acorde entre Pujol
e Maragall que non se poderia ter
descoberto antes. Cabe pensar
que a única diferéncia entre un
tempo e outro foi a presión da rua,
o que demostra que -as institucións non tiñan claro o nível de
preséncia da realidade catalana
nestes Xogos.

Que diria dos socialistas cataláns?
A postura do Concello de Barcelona refrexa bastante ben cal é a
posición dos socialistas. Desentendéronse do tema e foi o Concello o que levou a voz canante.

Falou recentemente co presidente Pujol sobre o tema da catalanidade dos Xogos?
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fortalecimento da asociación polo recoñecimento internacional
do deporte catalán, que é un organismo que agrupa a aquelas
persoas que a título individual
queren expresar o seu apoio ao
COC; criouse hai dous meses e
ten uns 500 sócios .e pensamos
que a fins de ano poderemos
chegar aos 4.000 ou 5.000.
Oeste xeito quedaria máis ligado
á própria sociedade catalana,
agora estao máis, pala sua própria natureza, ás organizacións
federativas.•

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

Os partidos políticos obedecen a
unha análise e unha dinámica que
lle son próprios. Eles saberán a
razón. Eu non teño elementos de
xuizo dabondo para saber se é
unha decisión acertada. En todo
caso o único que podo dicer é que
ERC non coidou demasiado as
formas porque non creo que inteirarse polos xornais desta decisión
sexa o mellar xeito.

Na prática, isto significa ter roto
o acordo suscrito co COC, a
Crida e Omnium Cultural-Acció
Olímpica?

Hai moitas semanas que non falo
con el, pero pénsoo facer pronto.

Que pensa vostede do cámbio
de atitude do señor Juan António Samaranch?
Este señor, como presidente do
CIO, deixou de cumprir moitos
compromisos que tiña connosco.
Durante moito tempo adoptou unha postura claramente españolista
e; de repente, nunha roda de
prensa, declárase a fa,vor da cat~
lanidade dos Xogos. E un cámbio
preocupante.+
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PVP: 950 pta. N9 de páxinas: 148.
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de Francisco Calo.

X. Armas Castro.

de

Ramón Villares.
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de

de Francisco Carballo.

R. Barreiro.

de
de Xoán
de Santiago Esteban. .
de
Luca de Tena.

de
coordenado por Dionisia Pereira.
de Xusto Beramendi.
de Bernardo
de X. R. Quintana e outros.
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BARCELONA 92

Josep Miró i Ardevol,
.presidente do Comité Olímpico Catalán

0 himno, a bandeira e
a língua catalanas estarán
nas Xogos Olímpicos'
1

O presidente do Comité Olímpico Catalán (COC), Josep Miró i Ardevol,
felicítase nestas entrevista polo acordo acadado entre a Generalitat e o
Concello de Barcelona, que garante "uns mínimos de catalanidade nos
Xogos", ainda que lamenta profundamente que "as causas se fixeran
tan tarde e con tanto secretismo". Miró i Ardevol, que é tamén dirixente
de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), considera positiva
a acción que "conxuntamente con outras organizacións como ERC, a
Crida ou Omnium Cultural-Acció Olímpica", levou a cabo o COC,
estarzo que, ao seu xuício "provocou que a sociedade catalana se
mobilizara en favor do recoñecimento dos símbolos da nasa nación".
•PACO SOTO/BARCELONA

Josep Miró considera que "ainda
que conseguimos algunhas das
nasas reivindicacións" o camiño
ainda será longo e difícil e anúncia
que aproveitarán a preséncia da
prensa internacional nos Xogos"
para darnos a coñecer,e proxectármonos na rua".
Como valora o acordo asinado
entre Jordi Pujol e Pasqual Maragall sobre a catalanidade dos
Xogos Olímpicos?
O acordo ha ser valorado dun xeito positivo se de verdade se cumpre esta vontade e este compromiso de chegar a un nível aceitábel de catalanidade dos Xogos.
Tamén haberá que ver que rango
real ten este acordo e como se
concreta.
Non lle parece negativo o secretismo con que Pujol e Maragall
levaron todo o asunto?
O xeito en como se selou o acordo non me parece o máis apropriado, e convértese no meirande
factor de dúbidas. Só espero que
non se estén criando expectativas
que non se podan cumprir, porque
entón a credibilidade do ámeto político catalán quedaria en entredito. Pujol e Maragall son duas persoas dunha extraordinária importáncia, especialmente o presidente de Cataluña. Confío que iso non
acorra. Queremos simplemente
que os símbolos nacionais de Cataluña esteñan representados nos
Xogos Olímpicos.
Que balance faria das mobilizacións en favor da catalanidade
dos Xogos Olímpicos?
O balance é moderadamente po-

sitivo e satisfactório. Se nos remontamos á situación na que estabamos en Decembro do ano
pasado, avanzouse dun xeito
sensíbel. En Decembro do ano
pasado só quedaba razonabelmente resalto o uso da língua, e
con isto non facíamos máis que
cumprir o que estabelece o Estatuto de Autonomía que non só regula a cooficialidade do catalán,
senón o seu carácter de língua
própria de Cataluña. Daquela,
uns Xogos que se fagan aqui
han contemplar o uso do catalán .
Mais non tiñamos resalta a preséncia dos símbolos nacionais de
Cataluña. Até nos quixeron meter
gato na cesta cando se nos dicia
que a bandeira si estaría presente, pero estábase talando dabandeira catalana nos edifícios públicos, e non nos recintos olímpicos,
que son duas causas diferentes.
Tamén non se solucionaba a
cuestión do himno, estaban previstos os himnos español e olímpico pero non o catalán. En todo
isto avanzouse bastante e, en
parte, débese á atividade e otra·ballo do Cómité Olímpico Catalán. A polémica internacionalizou
ao COC nos últimos meses. Non
houbo médios de comunicación
internacionais, escritos ou televisivos, que non se teñan interesado por nós, desde as cadeas de
televisión americanas e xaponesas até os grandes médios deportivos e financeiros.
Como valora o trato que lle deron os meios de comunicación
españois á cuestión?
Hai un estado de opinión dominante no que o Governo, os poderes políticos e mediáticos para
ser máis global, con contadas ex·Cepcións, coinciden nunha mes(pasa á páxina seguinte)

'Resúltame horroroso
que nen os meios
de comunicación
nen as
autoridadades
quixeran imprimir
aos Xogos un senso
de paz, ainda que
só fose de xeito
simbólico'.

r----------------------------------------------------------------------------------~------

1

Se non se incumpren promesas
o COC será recoñecido no 1994'·

Cre vostede posíbel que, rematados os Xogos, se recoñeza o
COC?
Máis que unha posibilidade a
min paréceme que será unha realidade, disto estou convencido.
Sabíamos que non seríamos recoñecidos agora e isto desde a
reunión que mantivemos co CIO
-Comité Internacional Olímpicoen Birmingham, onde por certo
pactamos causas que despois
non se cumpliron . Mais se se
dan as condicións que nos ase-

guraron quen se comprometeron connosco, e en concreto o
Governo da Generalitat e forzas
como Unió Democrática, Iniciativa per Catalunya e o próprio
Partit deis Socialistes, unha vez
rematados os Xogos, haberá un
apoio claro e decidido ao COC.
Caído que será no 93 ou 94. Se
estas promesas non se cumpren
isto si criaría unha dúbida importante.
Que liña de actuación seguirá o
COC unha vez que se teñen ce-

lebrado os Xogos Olímpicos?
Seguiremos co nos·o labor de
conseguir o recoñecimento das
federacións deportivas catalanas
e continuaremos co traballo diplomático cara ao CIO. Introduciremos unha liña nova que consistirá en facer ver aos deportistas
cataláns que se tivesen o seu
próprio Comi~é Olímpico Catalán
terian máis vantaxes. Iniciaremos
a primeira parte desta nova fase
o próximo mes de Xullo. Outro
elemento que non é naso, será o

fortale
lo rec
do de¡
ganisr
persa
quere1
COC;
ten ur
que a
chegé
Oeste
á pró¡
agora
pria n
federa
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GONZALO

ANO VELHO EM .RIO
CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Isaac Asimov explicava a História do Universo estabelecendo como referéncia a dura<;om dun ano. Aos 10 minutos da gram explosom primigénia, os átomos de hidrógeno e hélio dispersarom-se
em nubes de gas que o 3 de Janeiro come<;ariam a arracimar-se e
construir os esqueletos das galáxias. A nossa apareceu o 18 de Fevereiro e o sistema solar formou-se o 9 de Setembro. As primeiras
formas de vida surgirom nos océanos o 6 de Outubro e come<;arom a colonizar a terra firme o 20 de Dezembro. Os homínidos
aparecerom hoje mesmo, 31 de Dezembro, antes da cea, quando
o relógio marcava as 21.40. A agricultura nasceu as 23.59.47 quando, segundo Rodríguez de la Fuente, esgotado o leite do seio materno, o Home abriu as entranhas da nai Terra para arrancar-lhe as
for~as· genésicas que lhe deram vida. Dez segundos antes da meianoite, a Humanidade iniciou a sua própria História.
·

A MiN &UE ME eoNTA,
WON ME: NEáARA~ ~UE ÍA
A MAÍ'S. DE 6ot;M/h?

O Home é a primeira espécie que cresce sem subordina~om as
do meio e cujas necessidades medram a um ritmo superior aod emográfico. Como o rei Midas, converte em ouro, ou
em signos monetários, quanto toca e em excrementos tóxicos
quanto manipula.
condi~ons

ANXO IGLESIAS

Carlos Príncipe
presidia mesa do

•

Eixo Atlántico no
Pazo Quiñones de
Leon. Ao redor, unha
dúcia de alcaldes e
xornal istas de Gal iza e
norte de Portugal.
Enton Principe dixo:
"Voy hablar en
español porque hay
aqui gente de fuera".
Claude André, o
francés, delegado do
Feder, non se
inmutou: entande igual
o español que o
galega. Carlos
Westendorp,
subsecretário de
estado, e único
castellano presente,
dirixiuse a média voz
ao alcalde do Porto:
"usted entenderia

mejor el gallego".

"Poñemos este
xogo na man do
ciáadán coa
intención de reforzar a
profundización das
reformas e continuar a
política de portas
abertas ao mundo.
Trátase dun xogo
ameno e ao mesmo
tempo instructivo que
permite aprender a
direción cabal dun
negócio mentres
estimula o risco
criativo e a adquisición
de critérios de análise
correctos", explica o

No Rio de Janeiro, nas derradeiras dízimas do último quarto do
segundo final do ano velho, o antropocentrism9 afirma-se em
detrimento do meio. Os corsários dos USA rejeitam o acordo sobre bio-diversidade porque "socava a protec~om das ideias''.
Mas, por que proteger o que se dedicam, a roubar? A verdadeira
razom está na resposta de Groucho Marx a pergunta de se lhe
preocupava o futuro : "Nom. Acaso o futuro fixo algo por min?" •

Outra lei
anti-galega?
Vas ver ti o dia que cheguen os
jodechinchos (non fodechinchos)
e comecen a ceder o paso en todos as cruces das estradas galegas: cada 25 ou 50 metros, os viciños de Chumillas ou de Herrera del Pisuerga,
por non falar
dos de Argamasilla de Calatra- Ameirande
va, que circulen
por unha das parte das
que antes eran cruces
estradas "nacionales" na Galiza galegas están
van parar para sen sinalizar.
deixar que accedan a esa estrada os que
chegan a ela dende Regueirofozado ou Viduido de Baixo. Por
unha vez, os paisanos van sentirse importantes e dominadores
dos alleos, grácias ás novas normas de circulación e á sua aplicación "en la región gallega".
E é que, coma sempre, cando lexislan, pensan que Castilla é ancha e despovoada, como Catamarca sudamericana, "un pueblito
acá, otro más allá .. ", pero esquecen realidades como a galega, terra a nosa na que pagamos o seguro máis caro que en nengures,
cando de automóbeis talamos.
Concretando. Se unha cruz ou
unha intersección, por falar de
acorde co Código de Circulación,
non estiver sinalizada convenientemente, sempre terá que ceder
o paso o que ten un veículo pala
sua direita, independentemente
da categoria que tivese antes a
estrada ("nacional", "comarcal",
"provincial" ou local).
Como ben sabemos os• que andamos decote nas estradas, a
meirande parte das cruces galegas están se sinalizar: nen as
estradas ou pistas "pequenas"
teñen un "STOP" ou un "Ceda o
Paso" nen as "grandes" teñen o
de "Cruce con prioridade".
Para axeitar o tráfego ás novas

normas, concellos como A Estrada, Vilalba ou Lalin, terian que
gastar moitos cartas en chantar
letreiros nos cruces. Cada poucos
metros hai un camiño empichado
que accede a unha estrada de
. mái s importáncia e iso significa
centos de sinais. Pola contra, en
Castilla e na Andalucía filipiana,
cada 30 quilómetros, un pueblo.
A partir de agora, os seguros
ainda van ser máis caros para os
galegos, porque coa má sinalización vai haber máis accidentes,
de non ser que o que xa se está
a facer (parar ainda que se teña
preferéncia) continue a ser feíto.
En fin. Iremos a 50 por hora cando atravesemos as zonas urbanas e conseguiremos facer un
Compostela/Vigo en duas horas e
média, co tránsito favorábel. Ou
pagaremos peaxe, claro. E algunha empresa do PSOE haberá que
vaia abrigado a mercar os seus
sinais de STOP, xa verás ... +
XosÉ PIÑEIRO LEMos

(CANGAS)

17 Negro
O 17 de Maio foi sempre unha
data relevante para a cultura galega. Pero este ano terá para min
un acedo sabor. Aqui en Euskadi,
no desterro, non hai a máis pequena sensibilidade por un acontecimento tan importante e chégase á paranoia
de devirtualo até
níveis folclóricos
vergoñentos ao Oque abraia é
mais puro estilo
leros tres
fraguista.

artigas en

A Casa Cultural galego (dun
(?) da Galiza de
Eibar organiza total de dez) e
nesta semana tres poesías,
unha festa, en- asinados polo
vexa dos outros
Centros Gale- presidente da
gas de Euskadi asociación.
por importáncia
e participación.
A xeito de pregón ven de editar un panfleto
chamado "Revista anual de la Casa de Galicia de Eibar, Nº 9", ele-

vado expoñente de anti-cultura
galega onde os haxa. Este panfleto dá canta dunha marea de
actos deportivos (fútbol, ciclismo,
pelota basca, "popular tiradas de
chaves" ... }, actuacións de orquestras galegas con "guapísimas
cantantes", grupos folclóricos .. .,
até da ''tradicional feira do libro".
Pero o que abraia é ler os tres artigas en galego (dun total de dez)
e tres poesías, asinados polo
presidente da asociación, Antó nio Alonso. Cando lle perguntei a
un galega na Casa da Cultura (?)
polo encabezamento do "programa de actos y festesos do Día
das Letras Galegas, Eibar 92",
díxome que era un erro tipográfico. Pero cando comecei a ler os
artigas quedei abraiado e tal xeito que fun un pouco devagar, e
nas 618 primeiras palabras contei 135 barbaridades" (tiben, publemática, estanxeiro, sufesticadas, lspanoamericanos, y a esgalla ... ), que facendo unha regra
de tres sai a unha falcatruada cada cinco palabras. E este persoeiro declara na entrevista que lle

r----------------------------------------------------------------------------,
2.- Promover un Seminário-Enconstará o nome, logotipo e
En defensa
centro de científicos e naturalisenderezo en Camisetas e Cartas estudosos do lobo na Galitazes.
do lobo ibérico za,
asi como unhas xornadas
Este é un chamamento á colaba ración na "Campaña Lobo
Ibérico" que vimos de lanzar na
Galiza a proposta das Asociacións Ciconia (Zamora) e Meles
(Catalunya) que a veñen desenvolvendo en León e Castela.
As iniciativas que se pensan
emprender (algunhas xa en
marcha) son:
1.- Solicitar que a Consellaria
de Agricultura, Gadaria e Montes poña en prática un sistema
de pago de indenizacións rápido e xeneroso aos colectivos
gadeiros afectados polos ataques do lobo.
Con este fin vanse enviar postais-portesta ao señor Conselleiro (Tomás Pérez Vidal).

divulgativas sobre a problemática do lobo e a situación pala
que atravesa, nas que estarán
representados todos os sectores. Criación dun Centro de Documentación.
3.- Elaborar diverso material de
propaganda sobre a campaña
(Cartel, tríptico, pegatina, camiseta, tarxetas e chapas).
Desde aqui solicitamos a vosa
axuda para levar adiante a
campaña. As colaboracións pódense concretar nalgunha das
seguintes posibilidades:
A) Asociación Coordenadora

da Campaña:
10.000 pta.

B) Asociación Colaboradora:
aportación 5.000 pta.
Venda de material, colaboración, distribución de material
constará o nome nos Cartazes
e trípticos.
C) -Simpatizante: aportación
desde 100 a 500 pta.
Receber material, enviar
información, observación, · etc. ,
asi como dispar dos fondos do
Centro de Documentación.
Para calquer consulta, non dubidedes en chamar. (Tfno: 981635769).

aportación

Coordenación, venda de material (camisetas, pegatas,. .. )

Ingresos: Conta corrente Caixa
Galicia Nº 064-304-891/9. +
CAMPAÑA LoBo IBÉRico-GALIZA :
1

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

A
fan no panfleto que ten arela de
facer un lihro de poemas (Deus
nos asista se é en galego).
Para rematar o esperpento, dedícalle un artigo ás relacións Unamuno-dona Carmen Polo e outro
a criticar aos centros galegos de
Sulamérica que segundo parece,
fomentan a emigración para beneficio próprio. Tamén é de. sinalar a sua escolma poética, de indubidábel caldidade e igual perfección lingüística cao resto da
sua fecunda producción.
Diante desta sidosa "cultura" eu
chamo ás forzas vivas da Galiza
ao boicot conra estas manifestacións, e concretamente á galeguidade de Euskadi a programar actos paralelos que amosen a nosa
cultura de séculos, tan asoballada
sempre, pero viva e rica. Desde
Euskadi co corazón partido.+
XOSÉ PÉREZ DURO
(ZARAUTZ - GIPUZKOA)

Res posta
a Enrique Sanfiz
A min tamén me sinalou ca dedo
Paco Rodríguez hai dez anos.
Foi nunha mesa redonda para
discutir non sei que causa, cando
alá fun eu pedir a palabra, desde
o público, porque a miña organización , inmaculadamente trotskista (moito mais trotskista que
calquer outra, por suposto) non
fara convidada e habia que botar
luz sobre aqueles catetos. Non
lembro o que dixen, nen de que
causa fun acusado, pero gardei
as palabras de Paco como ouro
en pano para poder cuspirllas a
calquer bloqueiro que cometese
o erro de achegárseme. Tamén
eu fun bon: acusei de pequeno
burgués ao Bloque, de revisionista ao P.C., de centrista ao M.C. e
de liquidacionistas aos da L.C.R.
Esquecéuseme de que acusaba
aos do P.O.G ., pero sen levar
non quedaban. Sabia eu daquela
utilizar a Lenin con mestria para
descalificar ao enemigo.
Non vou pór exemplos dos ataques persoais e políticos, atenta-

tórios contra a i_ntimidade e que
se prodigaban no seo da- própria
organización, pero calquer que
teña vivido esas circunstáncias
sabe que o exemplo pasto por
Enrique Sanfiz para encabezar o
artigo "Os destrutores e os paracaidistas no BNG" non é mais
que unha minúcia dentro do que
se estilaba. Persoalmente non
estou nada satisfeito de ter vivido esa parte da militáncia, pero
non falta quen me diga que foi
enriquecedora a experiéncia. Al- _
go traumática, eso si.
Tiña razón miña nai cando me dicia que ca tempo habia de sentar
cabeza e por iso deixe a ortodóxia radical marxista revolucionária para pasar a ser un independente trotsko-anarco-arredista
heterodoxo dentro do Bloque
(calquer
día
monto unha co- Cando lin as
rrente e vai tremar o mundo). afirmacións de
Agora son boi- Beiras sobre
ño: pago a cuo- que os touros
ta ,
vou
ás
asembleias, forman parte
concurro ás ma- da cultura
nis, pego cartaces e fago festa galega estiven
o 25 de Xullo. quincedias
Teño que dicer sen ir polo
que nas xuntanzas do BNG te- colectivo
ño votado a fa- ecoloxista coa
vor das propos- vergoña.
tas de case todos, incluid o
Avante e que
ainda nunca me sentin presionado pala UPG nen por nengun outro colectivo, e que, ainda que ao
leitor lle pareza increíbel podo
dar fe de que os votos se cantan
e que as resolucións se toman
por maioria. Tamén hai direito á
discrepáncia públ1
ica, direito que
exerzo neste intre, tan felizmente, mentres lambo un crocanti.
Pero no'n todo é alegria no Bloque. Tamén se sufre. Cando lin
as afirmacións de Beiras sobre
que os tauros forman parte da
cul tura galega estiven quince
dias sen ir polo colectivo ecoloxista coa vergoña. Cando alguén
me contou que nun concello go-

TOKiO

vernado por nós entrou o enterrador municipal nunha asembleia da fronte perguntado: hoxe
vótase para o sindicato ou para o
partido?, pois servidor baixou,
entre dentes, a todos os santiños
do ceu. E, vendo como a Pastor
lle ia entrando querencia pola
benemérita e facilidade acusatória no do narcotráfico, decidin,
hai ben tempo, ir fumar os porros
ao alboio, non vai ser o caralla.
Tampouco me gostou que non se
lle botase un cabo ao PSG-EG
agora que vai a pique (todos fumos náufragos neste mar que é
a transformación da sociedade e
a construción do país). Como
queda dito, agora son bon e pretendo ser xeneroso e ademais
opino que a alianza tamén beneficiaria ao Bloque. Sen embargo
non acredito na boa vontade de
Camilo, para el e unha boa parte
de EG somos unha espécie de
túzaros crónicos e irreversíbeis
aos que lle ten alérxia. Os votos
que o Bloque levou nas últimas
convocatórias electorais e os
que·pode levar nas vindeiras, pala contra, cáenlle ben a Camilo e
.por isa anda como anda.
A cuestión é sinxela: gostaria de
que chegásemos a un acordo
eleitoral ca PSG para que tivesen
ocasión de curarse de esa alérxia
e para que puidesen facer algo
máis produtivo que as envenenadas campañas de prensa que nos
dedican (envenenados tamén os
fermosos artigos de Manolo Rivas
en La Voz de Galicia). Tamén gostaria de que se integrasen no Bloque para fortalecer o nacionalismo
e a esquerda, para pegar cartaces
e para votar conmigo nas asembleias cando digo que os tauros
non son arte nen cultura, que nos
concellos que governamos non
debemos preencher o mar, que
non debemos queimar o lixo, que
o compromiso ecoloxista non pode ser unha pose e o social tampouco, e tamén para dicerlle ao
enterrador (governado por un alcalde de Avante) que non ten porque ir votar se non quer, que a
cambio de un salário entrégase o
traballo pero non o voto.
Seguro que hai máis causas que

ALDEA

ternos feito mal e máis que irnos
facer, pero estamos moi lonxe, a
séculas luz de ser as maquinarias especulativas e caciquis do
PP e PSOE e a xente sábeo e
ternos que manter as distancias.
A unidade é necesária, o Bloque
ten que ser xeneroso e Camilo
deberia pensar con calma, por- _ ,
que o paso que vai dar só significa morrer matando. Má causa
cando ternos tanto por facer.+

LUIS REY
( ÜGROBE)

A utopia
necesária
O eixo vertebrador e sustento do
sistema democrático constitúeno
sen dúbida algunha os partidos
políticos, articulando as diferentes formas de conceber a sociedad e e instrumentralizando de·
xeito regulado a intervención desas tendéncias no poder.
Estas orgariizacións nacen sobre
a base dunhas ideas nas que
confluen de xeito máis ou menos
homoxéneo a masa de militantes
e consolídanse dependendo da
sua integración na sociedade e
do apoio que
desta receben
en cada eleición.
O que sucede é Négomea
que o seu poder
interno, unha aceitar que
vez consolidado, unha masa e
enquístase e algo inerte sen
alónxase das
bases, o fluxo capacidade
na comunica- para mudar o ción invírtese e
os militantes dei- rumo dos
xan de infl_uir di- seus líderes.
rectamente no
poder, pasando
das ideas aos
personalismos. Os dirixentes miran polo ben da organización,
asumindo un paternalismo que
por tristeiro e forte que resulte ,
non diferéncia en demasia a unha
forza progresista de esquerda
.dunha organización fascista, gardando as distáncias; o fascismo
deposita a sua fe cega nos seus
dirixentes e unha forza progresis-

NO CAMINO
DE SANTIAGO

limiar do folleto de
instruccións do xogo
Emperador, versión
china do Monopoly
que ven de ser lanzada
ao mercado.

O servizo social
sustitutório é
prestado en
organismos como a
Cruz Verme/la,
concellos, etc. Agora
tamén a UGT se suma
a esta oferta
exercendo unha
competéncia desigual
aos demais
sindicatos. As tropas
de Nicolas Redondo
acabarán pactando a
lei de converxéncia.
Despois do Golfo
combátese por
Maastrich.

Arden dous
pavillóns e unha
ponte da Expo de
Sevilla, o Ave
averiase cinco veces
na primeira semana e
logo mangan a
antorcha olímpica.
Enferma o Ministro de
Exteriores e van
baixos os inquéritos
do CIS (coa seca
medran os
abstencionistas e os
dubidosos). Menos
mal que o lider da
oposición tamén é
gafe.

NANINA SANTOS

Era tempo de que alguén decidise arrimar o lombo e pór m ans
á obra de xuntar mulleres para debater problemas que nunca
denantes se tiñan debatido: agresións, violencia, saúde (cancros
de mama e colo uterino); sexualidade, monopáusia, lexislación,
igualdade o desigualdade, educación ...
Menos mal que o fixo o "Segapihom": Primeiro Encontro de
Mulleres Galegas. 13 de Xuño en Compostela.
E como era dia de San António ("San Antonio, San Antoniño,
dame un home, dame un hornillo ... "), lacia ·linda nómina. Ponentes e inaugurantes: Xosé António Gil Sotres, Henrique Orts,
Afonso Fernández Cid e Xosé Carro cuns toques femininos: Maria Xesus Sáinz e Mª Fernanda Pardo.
Aconteceron e remataron.
t

-,1;
cu.srouLLE~ NAIS Cffff.AR o:cu>te M
TEMA QUE CUH~ bA !JJA

o

Outros encontros 0978, 1979, 1982, 1984, etc.) preparados por
organizacións feministas, sindicais, culturais ... poden pasar, agora, ocupar o sítio de quintas, sétimas ou novenas.
O Primeiro é o primeiro. Que cando alguén fai algo por primeira vez, nunca antes ninguén tiña feíto nada.
E asi se escrebe a História. •

"Cunha mala
chea de cancións
e os corazóns cheos
de paixon, dous
irmans chegan a
América na procura
dos seus soños". Con
esta floreada frase
anunciase a película
Os Reís do Mambo
cantan cancións de
amor. O termo
''América,, fica
identificado cos
Estados Unidos, nun
expansionismo
linguístico que
convirte en extranos a
aqueles que só viven
a 160 millas, como os
Reís do Mambo que

·1aANOSA TERRA
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procedian de Cuba.

Ao 80% dos ·
mozos polacos
gostarialle ser
norteamericanos. É. un
anceio natural e
positivo. Pásalle igual
aosrapaces
mexicanos,
hondureños,
sudaneses, guineanos,
etiopes, salvadoreños,
tailandeses e
timorenses, pero non
hai prazas vacantes en
Rhode lsland, nen
tampouco en Beverly
Hills, e nen saquera no
mediano Oeste anda
sobrados de traballo
ultimamente.

Agora resulta que
facer o Camiño de
Santiago é L1n santo
remédio contra a
presión cotián, do
traballo, do teléfono,
dos problemas
económicos, da
fam ília. O Camiño
permite -dise na
propaganda que ·
machaconamente ·
repite a Rádio Galegafalar demoradamente
coa xente que se
encontra ao paso,
dormir a sesta, ir na
procura dunha fonte ou
dunha tanda e
prescindir de todo o·
demais. ·É curioso que
por unha banda
queiran matar o
campo, porque non é
moderno, nen
europeo, e despois
inventen o Camiño
para disfroitar·da
natu reza.

•••••••••••••

ta, con todo o seu ar contestatário, remata dependendo de igual
xeito do 'personalismo dos seus líderes. As bases limítanse a seguir as indicacións duns dirixentes que se ben eleitos en congresos a miudo democraticamente
consensuados de antemán, actuan en demasiadas ocasións
contra a opinión maioritária dos
militantes, que acatan ditas contrariedades con estoica disciplina
e resignación, cando non con
alienada comprensión.
Canto progre socialista votou a
entrada na OTAN? Pero vindo
máis cerca no tempo e no espácio, canto ecoloxista viu con
bons ellos a integración na sua
"frente" dun partido pantasma
que nun governo tripartito rexeitou a iniciativa lexislativa popular
para a defensa dos montes galegas? E chegando a hoxe mesmo, canto nacionalista fervoroso
comprende os motivos que impiden a fusión dos únicos partidos
verdadeiramente nacionalistas
de esquerda na Galiza. Eu, como militante de base e polo tanto
simples en ideas e ilusións, négome a pensar que non haxa outra saida que a resignación, perdidas xa moitas das utopiéi.s que
mudarian o mundo, négome a
perder as miñas pequenas utopías, négome a aceitar que unha
masa é por definición algo .inerte
sen capacidade para mudar o rumo dos seus líderes no momento
no que estes viren en redondo
sobre as suas ideas.
E soño que rialgun povo da Gliza, os militantes de ambos partidos se reunan e negócian a sua
unificación, rexeitando a sobérbia
dos reis da marxinalidade ou esquecendo a única saida dos quebuscan acomodo ante o desafiuzamento, e nun manifesto conviden aes seus compañeiros de toda Galiza a conseguir acordes vila a vila, cidade a cidade. E non
me importa se se pacta a integración ou a refundación, en calquer
caso só perderían unhas siglas,
ou determinados núcleos de poder e sen dúbida gañaria Galiza,
e a ilusión de moitos simples que
tomarían as rendas do seu futuro
e marcarian o camiño aes nosos
comp liicados e sesudos líderes.
Toda un ha pequena revolución
que a estas alturas é penoso que
resulte utópica. E se é asi, daq1..11ela ~odos eses nacionalistas
que se .alcuman de ·progresistas,
deberían mira r para o chan e
pensar silencrosamente ao ouvido,, que non se diferéncian tanto
nas suas atiitudes dos militantes
conservadores. No fondo son
monifates que seguen ainda con- ·
tra as suas ideas aes seus líderes con penosa resignación, xustificando o inxustificábel. Os títulos non diferéncian á xente, só a
sua atitude lles fai libres.
E se o meu soño é utopía, Galiza
seguerá tendo demasiadas siglas que finalicen en "G", xa sen
nengun senso, e o nacionalismo
. de museu e corredoira ollará como ao lonxe, en Santiago, Ma-

drid ou $trasburgo, Galiza irá
perdendo a pouca entidade como estado que lle queda. De nada ha servir ser os reis da marxinal idade en San Gaetano se o
poder continu~ supeditado a intereses foráneos. De nada han
servir as declaracións de autodeterminación se non se canta con
representación própria nos foros
nos que en momentos tan decisivos se construe Europa. De nada servirán os direitos históricos·
se se contrarian con realidade/s
precedentes. Xa nada xustificará
a débeda histórica, cando o futuro está nas nosas mans.
De nada servirá xa ser nacionalista.+
F. JAVIER BANDE ·FERNANDEZ

(MADRID)

Outras mentiras
Xurxo Estévez na páxina 23 de
ANT do dia 28 de Maio apontaba
algunhas das mentiras que se
recollen no video e na guia que a
revista ''Tiempo" adica a Galiza.
Na páxina 73 da guia, adicada ao
concello de A Estrada, nun dos
seus pontos
menciona a parróq u ia de Sabucedo, facendo Aprimeira
referéncia á coñecida e popular mentira éque
romaria da "Ra- a "rapa das
pa _da Bestas".

bestas" para
eles é unha
carreira de
cabalos.

Pois a primeira
mentjra é nen
máis nen menos que a dita
festa para eles
é unha carreira
de cabales.
(Lémbrolle a estes xornalistas
que isto non é o palácio da Zarzuela).

rado, culto, pacífico e coas ideas
moi claras. Ga1ego de nacimento
e de cariño e basca de adopción
e · compromiso tomou opción polos empobrecidos, pertencendo
á Asamblea de Parados de Gasteiz, grupo realmente activo.
Coñecin a Manuel Sáez hai uns
anos nuns Encentres sobre o sa1á ri o social en
Fene. Ali fixo resoar a súa voz
dicendo ,que xa Agora·
estaba ben de
loitar contra a inteirome de
pobreza e a ver que corre o
cando se empe- risco de irá
. zaba a loitar
contra a riqueza. cadea pola
Desde aquela ti- sua
ven contínua relación con el por- participación
que ambos esta- nunha acción
mos implicados de protesta.
na Rede Estatal
de loita contra a
pobreza e a exclusión social, el desde Euskadi,
eu desde Galiza e el, desde lego,
máis entregado ca min.
Agora intéirome de que corre o
risco de ir á cadea pala sua participación nunha acción de protesta contra a Oficina do INEM
de Vitoria, acusado de destrozos
na mesma. Ali foi detido e maltratado polo que apresentou a
correspondente denúncia. Sen
embargo, impúxoselle multa que
Manolo négase a pagar, consecuente coa sua convicción de
inocéncia moral e o resultado do
impagamento é o cárcere.
Nestes tempos de decretazo, de
redución do gasto público sobretodo en protección social, de incremento das desigualdades sociais, de incremento das desigualdades sociais, se Manolo
Sáez entra na cadea, todos os
parados , os empobrecidos, os
excluídos ·entran un pouco con el
e todos aqueles que dalgunha
maneira loitamos por unhas sociedade máis igualitárias non podemos ser alleo·s a este feito.

Sabucedo é unha parróquia do
rural estradense que celebra esta remaría o primeiro fin de semana de Xullo (única verdade).
Nesta; das moitas rapas que se
celebran en toda Galiza, séguense empregando as mesma técni- · De aí, a miña demanda de solicas que no século XVI. Estas
dariedade con Manuel Sáez
son a forza e a loita do home paatravés das formas que cada un
ra domear ao animal sen utilizar
imaxine; para iso podedes ponengun .tipo de aparello e sen fañervos en contacto coa "Asamcerlle dano á besta.
blea de Parados de Gasteiz. -c/
Puerto Barázar nº 1, bajo. -E Fala dos "monteiros". Aquí non
01013 Vitoria- Gasteiz".
hai "monteiros", hai loitadores ou
agarradores. (Outra mentira).
Todos debemos estar con este
amigo galego-basco, amigo de
Tamén se di que hai unha feira
todos os xustos. +
de gado, que é mentira. A compra e venda de gando é produciRAMoNMUÑIZ
da pela inércia de tal aconteci(A CORUÑA)
mento. +

F.

BASTEIRO MAGARIÑOS
(SABUCEDO, A ESlRADA)

P. D.- Non tiredes a guia. Vale para reciclar.

Manolo
estamos contigo
Manuel Sáez .é un home pande-

A NOSA TERRA
ADMINISTIACIÓN
Desde o 15 de Xuño ao 15 de Septembro o
Departamento de Administración
de A NOSA '!'ERRA funciona co seguinte horário: ·
De 7,45 da mañá a 15,15 da tarde

Apartada
do seu posta
por falar galega
Desde hai algo máis de un ano o
xefe de · negociado do departamento de sanidade do Concello
de Ferrol reprime sistematica.mente a unha traballadora polo

único feito de facer uso do idioma
galega no seu pesto de traballo.
Esta traballadora- foi apartada
do seu pesto de atención ao público, polo xefe de negociado,
co argumento de que se dirixia
en galega ao público. Desde daquela nen ten actividade nengunha própria das funcións que
tiña que desempeñar.
O xefe de negociado tenlle mandado tamén traduclr ao castellano escritos asinados antes en
galega polo próprio alcalde.
Proibiulle colocar propaganda informativa na oficina, concretamente material da Mesa pela
Normalización Lingüística para a
galeguización· do neme. Faille
constantemente e de xeito capcioso a pergunta de por que escrebe en galego.
Corrixiulle e tachoulle as carpetas de traballo por estaren escritas en galega.
O último despropósito foi pecharlle a porta da oficina para que non
pudese entrar, tendo que ir os
bombeiros e a Policía Municipal a
entrar na oficina pela forza. O xefe de negociado atopábase den tro. ainda sendo esta unha cuestión extralingüística e próxima ao
surrealismo , axuda a formarse
unha idea sobre o personaxe.
Lonxe de valorar a situación pela
que pode atravesar este señor, e
evitando sentenciar se se trata
dun fascista ou dun chulo a secas, a Mesa esixe que o expediente administrativo aberto hai
un ano se leve adiante. Resulta
intolerábel desde todo ponto de
vista a intención do delegado de
persoal de arquivar o expediente,
cando se están vulnerando os
princípios éticos máis elementais.
E o máis preocupante é que unha corporación democrática permita este tipo de abusos e non
atalle definitivamente o problema, tendo en canta adema i s
que o anterior alcalde (Villamil)
xa decidira cambialo de departamento .
O que si é claro é que esta traballadora non ten por que aturar
nen un dia máis que ninguén lle
conculque os seus direitos lin güísticos e persoais.
A Mesa solicitou unha entrevista
co alcalde ferrolán e co portavoz
de Esquerda Unida, para esixirlles a imediata suspensión de
emprego e soldo deste traballador mentres non se tramita o expediente.
En caso de non levarse a cabo
esta actuación, a Mesa procederá legalmente contra o Xefe
de Negociado e contra o Governo municipal na medida en que
se deriven responsabilidades
por neglixéncia e deixar que
continue o abuso sobre a traballadora. t

A

MESA POIA NORMALIZACION

POR TER QUE EMIGRAR..
RENAULT 11 TXE l. 700 ce. PO - 0797 - X
- 5 anos.
- Moi bon estado.
- Tocios os cámbios de aceite
marcados por fábrica no
Teléfono: 20 28 23

. seu tempo.
- 2 limpezas de motor ao ano.
- Mecánica e carroceria en
moi bon.estado.
Referéncia: R-11
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O CGj\I resgata a memória do cine galego
dos últimos vinte anos
_P ublicado o volume Documentos para a história do cine en Caliza
O Centro Galega das Artes da Imaxe (CGAI)
ven de editar unha complet~ escolma
de documentos e textos do cine galega
no periodo contemporáneo máis activo
que comprende desde o ano 1970 ao 1990.
Manuel González, director da Escala
de Imaxe e Son de A Coruña,
foi o encarregado de coordenar esta
publicación de case cincocentas páxinas
que debe servir de acicate para consolidar
ao CGAI como centro dinamizador
da imaxe en movimento no noso país.
•X.C.
"Non é un libro de análise do cine
nestes anos, e seria moi interesante
facer unba revisión crítica das películas, falar cos autores e elaborar
un volume complementário que falase cos autores, as suas formas narrativas ou as condicións de produción. De momento, a realización
deste traballo aparece chea de dificuldades: desgraciadamente gran
parte dos materiais están dispersos
ou perdidos, tendo difíciJ localización". Manuel González explica na
introducción a este libro documental os critérios seguidos e as xustificacións que o explican. En declaracións a A Nosa Terra lembra a
xénese do traballo "non é un libro
de autor senón un encargo da anterior Conselleria de CuJtura previsto
para apresentarse no certarne Cinegalicia. Ao non poder realizarse
daquela quedou á espera de mellores momentos, e agora sae co
CGAI, que está chamado a ser o
verdadeiro centro de arquivo, difusión e investigación da imaxe en
movimento na Galiza".
O libro recolle polo miudo fichas
de toda a producción cinematográfica galega destas duas décadas:
uper 8, 16 mm e 35 mm, eguindo
un critério de produción feita desde
Galiza como xeito de clasificación,
"resultaba aventurado describir con
prtecisión os códigos definidores
do chamado "cine galego". O critério máis utilizado durante estes
anos reclamaba o idioma como elemento diferenciador. Sen embargo,
como critério resulta insuficiente,
pois discrimina as películas cuxa
narración se sustenta en imaxes e
sons sen referentes lingüísticos, asi
como todo o cinema experimental.
Outros critérios manexados, tales
como a paisaxe, a temática ou a
base literária suscitan sérios interrogantes e abondosas dúbidas metodolóxicas (... ) O critério obxectivo de adscripción nacional máis
aceitado ven sendo o da producción. Oeste xeito, o cine galego entre os anos 1970 a 1990 estaría
configurado polo conxunto de documentos visuais producidos ou
coproducidos con financiamento
privado ou públicq da Comunidae
Autónoma".

Pioneiros
A construcción <leste libro de documentos é cronolóxica, con fichas
completas de toda a producción deses anos, as actividades relaciona-

dos co mundo do cine (Festivais,
xomadas ... ) e a lexislación producida, nomeadamente despois de
aprobado o Estatuto, cos dados das
subvencións concedidas en todos
estes anos. Outro bloco central son
os documentos de todo tipo (prensa
nomeadamente), que xeraron debate arredor do fenómeno cinematográfico galego e complétase cun
quen é quen no mundo do cine galego dos anos da posguerra, desde
Carlos Velo a Chano Piñeiro, unha
bibliografía e un directório do sector audiovisual.
Até que se chegou ao Cinegalicia,
coa estrea de tres longametraxes,
toda a producción pivotou nun esforzo de vontades, capaces moitas
veces de vencer dificuldades enormes. Tronzadas as esperanzas da
xeración de Carlos Velo ou Xosé
Suárez, exilados ambos e dous, un
grupo ligado ás agrupacións fotográficas (Rafael Luca de Tena, Ernesto Diz-Noriega, Carlos Femández ... ) foron os prirneiros en romper o escuro e en moitos casos ser
os ensinantes dos que no futuro ian
tomar polos comos o touro da criación: o Grupo Lupa, Eloi Lozano,
Miguel Castelo, Miguel Gato, Antonio Simón, Rodríguez Baixeras,
Chano Piñeiro, Carlos Pieñiro, o
Grupo Nós ... , como di Manuel
González, un esforzo que moitas
veces é descoñecido pero que foi
unha entrega xenerosa de miles de
actividades e moita xente, "a criación audiovisual é unha descoñecida e o libro loita contra esa ignoráncia e en favor de xerar unha expectativa crítica. Hai moitas obras
que se citan e que ainda non están
arquivadas no CGAI, para uso dos
cidadáns .e dos investigadores".
Segundo M. González o seguimento anual permite observar como o
crescendo que se produce até
1977, cando parecía que podia, como noutras zonas do Estado, romper unha cinematografía própria,
sofreu unha baixada nos primeiros
oitenta até que se produce un rebrote no 84. "En todo caso penso
que segue sendo toda unha asignatura pendente a da imaxe en Galiza. A esperanza nacida arredor da
TVG non deu apenas froitos e a
análise da política de imaxe deste e
practicamente de todos os governos da Xunta deixa moito que desexar. Penso que os dous trunfos
fundamentais son a Escola de Imaxe e Son e o CGAI, ao que hai que
darlle tempo para consolidarse e
fornecer roáis médios".+

Rodaxe de A Tola no que se pode ollar a Enrique R. Baixeiras no centro, Xavier Iglesias ollando polo visor, Luis Martín á
direita, Miguel Gato á esquerda e Miguel Castelo ao fondo.

SALVAR A IMAXE
MANUEL GONZÁLEZ

Posibelmente moitas das películas realizadas na Galiza
nestes vinte anos non teñan interese cinematográfico
intrínseco, pero son a base da memória visual da Galiza dos anos setenta e oitenta. Non é posíbel despreciar
as imaxes de Fiadeiras de Zobra, auténtico documento
etnográfico e antropolóxico dunha tradición prácticamente irrepetfbel. O mesmo se pode dicer da reportaxe
dunha romaria do Corpiño de 1974 ou un documental
sobre o Padrón de 1970. Resulta paradóxica a preocupación amosada por certas institucións e santóns da
cultura galega que, alarmados pola perda da identidade
ante a avalancha homoxeneizadora da cultura planetária, óbvian a salvagarda urxente dos textos e documentos audiovisuais. Como xustificai: o papanatismo da
"intelixéncia" e dos meios de comunicación, indignados polo cemento nunha ponte románica, meritres permanecen indiferentes ante a·destrucción e desmantela-

mento dos documentos visuais do Arquivo da Imaxe?
É posíbel que o mundo cuJtural teña tal grau de desinformación?
Todas as imaxes en movimento producidas en calquer
formato teñen interese. Todas poden ser fontes e bases
da memória, da história dunha sociedade e dunha cultura determinada. Urxe a catalogación, clasificación e
conservación de todos os materiais audiovisuais producidos na Galiza e sobre Galiza. Do mesmo xeito que se
deteriora o património arquitectónicio ou o equiHbrio
ecolóxico, estanse perdendo dia a día anacos de história viva, fragmentos do tempo que se esvae ante a indi'feréncia e insensibilidade colectivas.+
(Da Introducción de Documentos para a história do cine en

Galicia)
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DIAS
• Mirando ao Sur
Desde o 20 de Xullo ao 18 de Agosto, na Casa da Cultura do éoncello de Oleiros, estará aberta unha exposición
con motivo da celebración das celebracións do ano 92, procurando unha visión alternativa á oficialista "recordando
que a história non é a validación dunha conquista senón que se precisa dar unha visión crítica e de solidariedade".

É precisamente a aportación solidária de fotógrafos como Sebastiao Salgado (de quen publicamos unha fotografía ·
da sua exposición aberta no Pazo de Fonseca compostelano), Ian Berry, Julio Mitchell, Gabriel Cuallado, A. CasteUote e diferentes fotógrafos galegos até completar unha mostra de 56 obras, que poderán verse noutras cidades galegas o resto do ano. Editarase un catálogo con textos de Margarita Ledo e Manuel V ázquez Montalbán. +

• PresentaciónHomenaxe a
Bóveda

Entre os días 30 de Xuño e 4 de
Xullo celebrarase en A Coruña un
congreso internacional organizado
por Nova Escola Galega, Escala de
Imaxe e a Area de Novas Meios
do Gabinete da Reforma. No
Congreso proponse oferecer a

O Xoves 18 apresentouse en Santiago o
proxecto de Festival "Desde Galiza,
Festival Solidário contra o bloqueo a
Cuba", que está sendo artellado pola
"Coordenadora Galega de Solidariedade con Cuba'', a celebrar o 25 de Xullo
pola noite na compostelana Praza da
Quintana, co fin de recadar fondos económicos con destino ao povo cubano:
O cobizoso do plan para o Festival fai
que os organizadores soliciten subvencións a distintos estamentos públicos
galegos e as xestións xa están avanzadas para a contratación de artistas. Está
asegurada a participación de L.E. Aute,
Santiago Feliu co grupo "Estado de
Animo", Pi de la Serra, Ertzaina, Os
Resentidos, Rafael Amor, Uxia Na Lua
e por confirmar Pablo Milanés e Milton
Nascimento entre outros. +

O libro secuestrado hai dez anos e
agora reeditado por Ir Indo,
"Alexandro Bóveda unha biografía
recuperada" de Xosé Maria
Alvarez Blázquez, vai ser
apresentado no curso dun acto que
tamén servirá de homenaxe e
reivindicación despois do
rexeitamento á iniciativa
parlamentar nacionalista de
declarar oficial o 17 de Agosto
como Diada Galiza Mártir.
Intervirán no acto Xosé Manuel
Beiras, Alfonso Alvarez Cáccamo,
Xosé Luis Bóveda e Francisco.
Femández del Riego, e actuará ~
Coral Máximo Gorki de Amizade
entre os Povos. Será o Xoves 25 de
Xuño ás 20 horas no Auditório
Central da Caixa de Aforros de
Pontevedra: +

• Pedagoxia
da Imaxe

•

• Solidaridade
contra o bloqueo a Cuba

• Maria del Mar Bonet
con Theodorakis
Pasou por Galiza máis unha vez Maria
del Mar Bonet e deixou constáncia da
morea de proxectos que bulen no seo
maxin agardando materializacións.

todos os educadores galegos a
oportunidade de contrastar as
experiéncias que, no eido da
aplicación dos meios audiovisuais
á educación e a chamada
alfabetización audiovisual, estan a
desenvolverse en diversos paises.

Hispanoamérica) , Austrália,
Canadá e Estados Unidos (Robín
Quin, Rick Sepherd e Kathleen
Tyner explicarán estratéxias de
estudo dos meios de comunicación
nos seus paises); Roberto Aparici
informará sobre a situación
española e Manuel González
(director da Escola de Imaxe e
Son) e Xosé Bua farán un repaso
das máis destacadas experiéncias

Haberá ponéncias de especialistas
de Peru (Juan Acevedo falará
sobre Comic e Escala en
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ce m m rn

galegas en pedagoxia da Imaxe.
Polas tardes os asistentes poderán
escoller entre integrarse en dous
obradoiros previstos -un de cómic
a cargo de Agustin Fernández Paz
e outro de Iniciación aos Medios
Audiovisuais que dirixirá Xosé
Bua González- ou asistirá
apresentación de comunicacións e
experiéncias. +

Segundo informa Xoán M. Estévez o
máis inminente é o anunciado recital
con repertório de Mikis Theodorakis en
Barcelona, a celebrar dentro dun mes,
no marco "olímpico". Prevé tamén un
concerto no Casino de Perelada, con
estrea-sorpresa e un disco con El último de la fila, en tono ecolóxico-reivin. dicativo a pro! do mar balear.
Pódese adiantar que a un ano vista da
sua realización, está previsto un concerto coa sua intervención promovido polo
ConsórcioXacobeo 93, cun protagonismo sobranceiro do galego Emilio Cao. +
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.Relatos·
en liña recta
O Eco

Carlos Mella
deixa de ser
inocente

de Ramallón de
Alfonso A. Cáccamo

A Galiza posible.

A un home chámanlle Corniños de
Cera porque a sua dona ten relacións sexuais co crego. Inteira e
ataca a este; é xulgado por tal cousa. Un home --empregado de correos- ten un tio rico que o putea.
O tio morre deixándolle a heréncia
con certas cláusulas. Viola o cadaleito e méteno no manicómio. Un
ordenanza, por mor de tanto traballo, morre nun bar, dun ataque ao
corazón. Un pobre empregado intenta atracar; a vítima -que estaba
de costas- resulta ser o seu xefe.
Este tenta chantaxealo para que teña relacións sexuais con el. Son
dous rapaces amigos; un dille ao
outro que lle vai ensinar a capar griJos. Mais bate demasiado forte nas
mans do amigo e lle saen uns "estigmas". O rapaz non di como lle
xurdiron e é considerado un "santo". Méteno no serninário. Xenajro
López caiu na roáis aborrecida das
vidas. Tenta fuxir. yai ao psiquiatra, marcha
da casa, desapa- As anédotas
rece, lisca á pro- d
l
cura doutra(s) vios re atos
da(s).
son
Os contos de Al- extravagánfonso Álvarez cias que
Cáccamo son queren ser
asi. Permiten unha
ben un resumo.
É máis; dá a im- espécie de
presión de que o epifania
autor primeiro
veulle ás mentes entre lírica e
a anédota (ou o humorística
resumo da anéna vida dos
dota) e lo&o o
recheo. Que~ di- protagonistas
cer, logo os escrebeu. Sen problemas.
Non
existen problema neste relato : per onaxes, estilo, narración. Puro recheo. O autor, de de a primeira liña, conduce
en liña recta e a toda velocidade.
Se hai curvas e cavorcos, pior para
es tes.

En Non Somos Inocentes, Carlos
Mella, pintou a política autonómica galega nun cadro abstracto, no
que el era o centro, non como político profisional, senón como cidadán que se atopa atrapado por unhas realidades e vese na obriga de
decidir segundo
o seu comenenciudo entender.
Ao lado hai un
senfin de punzantes caricaturas de compañeiros de situacións que completan a composición representativa.
ración meticulosa cun arame nas
profundidades do doméstico buraco"; "Hoxe é un ·deses días nos que
podo revivir as miílas lembranzas
con absoluta claridade"; "A vidá
élle fodida"; "Ao pesocoz botaríalle unha man, de boa gana, cabronazo e ghicho ... A buenorra xamais
me pide que lle bote unha man. ¡O
que son as cousas! A esa botáballe
eu unha man no arquivador, ghe,
ghe, gústame iso de arquivador";
''Terei que contarche toda a historia, se teño folgos refolgos. Senón a
f oderse ti, a nai que te pariu e, se
fai falla, ata o apuntador... e o
apuntalador, que apuntala a dor"!;
perdoe o leitor a extensión). Hai
que crelos -aos personaxes- porque non din máis nada. Todos son
personaxes aborrecidos, angustiados, pobremetne descritos, sen outra singulariedade tanxíbel que a do
argumento ao que serven.
Ao cabo, monicreques desdebuxados nos que na sua flagrante· irrealidade de naufragan mesmo os mellares rasgos de humorismo do libro. O máximo que hai nestes relatos son ideas simpáticas. Pero é o
mesmo. Tiñan que ser lampexantes

faíscas e a penas quedan en chiste
agudo. Quizá debido a que o autor
non parece coñecer outra liña xeométrica que a liña.recta.
O Eco de Ramallón é un conxunto
de histórias máis ou menos humorísticas nas que se abusa demasiado
da pallasada, onde salientan máis
as partes (os pormenores) do que o
todo e pérdese en intensidade. E,
para que o leitor non sufra, se non
acabou de entender o relato, "O
Eco de Ramallón" -as noticias do
xomal- ven a explicárllelo. J. L.
Borges dixo unha vez, máxima que
moitos escritores terian de ter en
conta; "Cuando escribo, no pienso
nunca en los lectores. Salvo en el
sentido de no presentarles dificultades". Alfonso Álvarez Cáccamo foi
máis lonxe. Se por acaso o leitor
atopaba algunha dificuldade nestes
relatos escritos en liña recta, raudo
correu a correxila. +
XGG
1) o Eco de Ramilllón de ALFONSO ÁLVARPZ
CACCAMO. Col. Narrativa. Ir Indo. Vigo,
1992. 108 páx. Recoméndase, sinceramente
e de todo corazón, que o leitor lea o excelente limiar, "Fede'', de Xosé Cid Cabido.

A Galicia

Posible
tamén é
unha
descalificación das
teses
postmodernas e da
nova
mensaxe do

PSOE
galego.

canta de libros
111

As anédotas dos relatos son extravagáncias que queren ser unha espécie de epifanía entre lírica e humorística na vida dos seus protagonistas. Estas histórias intentan abrir
rachadelas no cotián, como o facian
--doutro xeito-- os relatos de Cortázar. O problema é que para dinamitar a realidade; primeiro compre
tela <liante. Dala por sabida e coñec ida, como fai Alfonso Álvarez
Cáccamo, despachala en catro liñas,
é resignarse ao puro simulacro.
Quizá o reseñador se equivoca ao
pensar que toda literatura que como
tal se teña loita contra o simulacro,
e que o autor destas histórias teña
razón pensando o contrário. (Simulacro no sentido etimolóxico do termo, non no militar).
Os personaxes dos relatos son estereotipos, simples divagacións dunha voz sempre idéntica a si própria,
sempre neutra e desaborida ("Xenaro non tiña tolemias senón conviccións absolutas, serias razóns e
dereitos para padecer do que quixese. Valla como exemplo que o home, cando se agachaba ao retrete, o
primeiro que facía era unha explo-

Rebulíame esta
idea no maxin
cando comecei a
ler A Galicia
Posible(!>, o libro que ven de
sair do prelo, tamén da autoría
de Calos Mella.
O prólogo de X.
M. Beiras, non
me aclarou moito, porque o tomei (ainda que
vai moito máis
alá, poñéndose
non só a prol da
conducta política
de Mella, senón
tamén facendo
causa comun co
seu postulado
principal) como
a apresentación
dun amigo e porque sei das queréncias pándigas
que ten tamén o
Beiras, e do seu
gosto polo xeito
retranqueiro, á
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complexo dun homosexual
que quer ser muller. Luz
Pozo fala da obra como
reflexo dunha "vida
problemática e tráxica
nunnha sociedade indiferente
ou cruel, inzada de normas
arbitrárias: unha sociedade
próxima no espácio,
imediata no tempo, pero
incapaz de oferecer un
sistema de valores que
salven do desamparo, do
fracaso, da frustración".•

gráfico e
bibliografía, e unha
série de técnicas e
propostas de
actividades. Ao
final vai un
pequeno apéndice
de literatura teatral
en língua galega. •

Reedición
dun Barco
de Vapor

Para facer teatro
Na sua colección de
materiais, Xerais publica
unha guia realizada por
Manuel F. Vieites titulada
Facer teatro. Pensada para a
escala inclue unhas
consideracións teóricas,
acompañadas de aparato

A obra de Helena
Villar janeiro que
conseguira o
prémio da
Fundación Santa
Maria no ano 1986
Viaxe á illa
Redonda, ven de ser
reeditada na collección
Arbore de Galaxia, no
apartado de 12 anos en
diante. A obra comeza un 21
de Xuño, ao remate do
curso, e a protagonista
Dores, logo dunha
competición deportiva, pode
viaxar á illa Redonda, un

A semellanw·
M1l>'Íli ,fo¡é Q<1d;.<ii1

lugar máxico onde as
pantasias poden mudar en
realidade.•

Unha triste
história
Maria Xosé Queizán reedita
en Sotelo Blanco A
semellanza, unha dramática
narración sobre o tránsito
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vez que directo, que de contar ten o
Mella, asi como do aprécio da sua
capacidade intelectual.
Segundo ia comichando as ideas
de Mella, deime conta de que o libro era outra causa, que tiña moi
pouco que ver co "vinculeiro". Asi
que fun debullando capítulos coa
complacéncia do que está a concordar coa maioria do ali exposto,
pero coa inquendanza persecutória
do que percura unha discordáncia
que non atopa. Diciame para min:
"Agora, no próximo capítulo, Mella terá que desmarcarse desta liña
argumental que ven a seguir".
Lendo, lendo, cheguei ao remate,
agradabelmente
surprendido. O
libro era un tratado político en
toda a regla; sen
ambigüedades,
sen xustificacións, de alto
copete, e, ao
tempo, asequíbeL Mella atopara as palabras
xustas e os argumentos entendíbeis e sólidamente asentados na realidade. Seguiu, en
certo xeito, o
método de análise marxista
(Mella diríanos
despois
que
desde a direita
tamén se pode facer análise marxista, "que non toda a dereita é burra e a esquerda lista"), para demostrar que Galiza só ten futuro
cun nacionalismo hexemónico, que
non se pode ser outra cousa que
nacionalista.
O leitor é conducido a esta conclusión, sen forzalo, e sen apelar a
sentimentos ou a conceitos abstractos e discutíbeis, senón en base
a realidades económicas tanxíbeis
e dun apriorismo consustancial: a
liberdade da persoa non pode ser
discutida.

Vivir ben
Pero, ademáis diso, "A Galicia Posible", onde Mella se mostra en
contra da utopia, sen calibrar ben o
que pode ser utópico hoxe, real
mañán, é un manifesto antiposibilista. Explícame. Mella deseña unha Galiza posíbel, unha Galiza autodeterminada, evolucionando na
sua ideoloxia desde os centros de
poder estatais e autonómicos para
chegar a un nacionalismo ortodoxo
do que é unba mostra a asunción
de Galiza como nación colonizada.
Para iso tivo que andar ao revés,
cando non a ceacu, o seu camiño
personal e ideolóxico (desde os
grandes despachos estatais á cantina do Foxo, desde a "indivisibilidade de España", á "autodeterminación como dereito inalienábel"),
tan distinto do cruce de camiños
tomados por nacionalistas que se
van arrimando a Fraga Iribarne ou
ás suas beiras (facéndolle discursos, arroupándoo nunha espécie de
galeguismo cultural, avaliándoo
coa sua preséncia en actos públicos
de caracter exaxético ... ) ao tempo
que tratan de descafeinar ao nacionalismo poñendo en marcha os retrouso s (pensando que o povo o
agardará tarareando de tanto "radialo") de que a realidade chama á
unidade e a unidade ao uniformismo que seria o paso prévio e irremisíbel que nos conduciría ao po(continua na páxina seguinte)
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der no que eles, xa sen agardar,
van collendo sítio, pois ao contrário daquel poema de Fiz Vergara
Vilariño, "O Fin do Mundo'', eles
non se quedan para pechar a porta,
van <liante para abrila.
. "A Galicia Posible'\ tamén é unha
descalificación das teses postmodernas e da nova mensaxe do
PSOE galego. Mella propón un
desenvolvimento autocentrado,
baseado na sua própria personalidade, (só posíbel através do nacionalismo), refugando os cantos de
serea da falsa modernidade e dunha unidade europea imposta polos
actuais estados. Un desenvolvimento que ten o seu eixo no mundo rural·(ao que tenta devolverlle a
dignidade apelando ao seu feito
avanzado de vivir), fronte ao discurso disgregador e adormecedor
de Carlos Príncipe e Francisco
Vázquez. É máis, fronte á apariéncia e o "triunfo postmoderno",
Carlos Mella, propón unha Galiza
en convivéncia, na que se poda parolar nunha cantina, sentarse nun
mazadoiro, na que o benestar non
se mida polos guarismo da conta
corrente nen tan sequer da "renda
per cápita" (sen dúbida a tese máis
novidosa do autor). Mella reclama
o ser galego, ser nós mesmos, quedando prisioneiro da "Galiza Posíbel" que xa non lle permitirá facer
máis pinchacarneiros políticos sen
que este libro, vlj.lioso tarnén por
ser o autor quen é, se convirta en
legaxo acusató_rio. •
A. EIRÉ
A Galícia Posíbel. CARLOS MELLA VILLAR. Edicións Xerais de Galícia. 1992

Crítica .
da memória
A história social
e os historiadores ·
Máis unha vez a equipa histórica
da editorial Crítica, dirixida por
Josep Fontana, apreséntannos unha obra de revisión historiográfica
que pretende facer história da história desde un dos campos máis
asequíbeis para o foitor, a histqriá
social(l). Dita revisión historiográfica foi realizada por Julián Casanova, profesor de hi.stória contemporánea na Univeisidade de
Zaragoza -autor entre outros de
"Anarquismo y revolución en la
sociedad rural aragonesa, 193639"-, quen foi axudado por numerosos especialistas da universidade inglesa, dado que foi en Londres onde este historiador levou a
cabo parte da investigación.
E noh é estraño que Casanova recorrese aos seus "protectores" británicos xa que é precisamente a ·
tradición historiográfica angloamericana, xunto coa francesa, un
alicerce básico non só no tocante
ás obras de investigación histórica,
senon tamén a aquelas de revisión
e síntese en senso estricto. Percébese claramente esta acollida nos
meios universitários ingleses á hora d~ desenvolver capítulos especialmente brillantes como aqueles
relacionados cos pontos de contacto entre história e socioloxia.
De acordo coa síntese do profesor
arago~és, a tradición da história

polítca como relato e aspiración
dos notábeis é unha tradición secular renovada a comezos do Renacimento e só tocada por "subversivos" ilustrados como Voltaire,
quen pretendia facer · história dos
homes e non dos reis. Pero é co
historicismo alemán do XIX co
que esta tradición se afirma
científicamente,
senda esa etapa A temática e
a partires da que o carácter
Casanova desenvolve o seu sintático da
traballo, desta- trama fan
cando o especial
énfase que 0 atractiva a
historicismo pu- leitura, mais
xo na singularidade e indivi- . esta
dualidade dos brevidade
fenómenos his- introduce
tóricos. Apesar
da oposición caréncias
que este moví- como a. falta
mento tivo fren- dunha visión
te á interacción
das ciéncias so- máis xeral
ciais e apesar do da
especial acento
pasto na política problemática
exterior (o his- presente
toricismo acompañou a formación do estadonación), a .el correspondeulle un papel clave na
profisionalización da di~ciplina
histórica.
Seria no 1929 cando a fundación
. da revista Annales na Franza por
Marc Bloch e Femand Braudal rematou por considerar á história como unha ciéncia social mais cunha
base eminentemen~e económica. A
partir <leste berce o autor analisa o
senfin de ramificacións producidas
no seo da escala dos Annales, orixinando unha "Idade de Ouro" da
história social que florece prodigamente logo da 2ª Guerra Mundial.
Pero a tal numerosa. prole correspondeulle, sobretodo na Franza,
unha irreversíbel madurez que foi
acompañada por unha crítica mundial aos presupostos cuantitativistas
e teoricistas emanados dos Annale~, especialmente criticados por teren fomentado . a interdisciplinariedade da história, despois de lígala
coa ·socioloxia ou a antropoloxia.
PÓrén, o autor constata como este
revisionismo apesar de acougar a
eufória dun primeiro momento
non foi quen de rachar con estas ligacións, ficando pervivéncias deste método nos presupostos da nova
socioloxía histórica e da tradicional história social. Neste ser:iso
"concebir a história como unha zona de interacción entre feítos e teorías e diferentes disciplinas que
os estudan e elaboran no que parece un camiño erróneo".
A temática agradábel e o carácter
sintético da trama fan atractiva a
leitura da obra; mais non é menos
certo que esta mesma brevidade
introduce certas caréncias como a
falta dunha visión máis xeral da
problemática presenta (da que Ca~anova vomita sen cesar numerosos autores .e obras) ou a auséncia
dunha análise ampla do caso hispano, do que unha volta máis os
t:raballadores do foco compostelán
seguen sen estar presentes.
Máis grave resulta o esaxerado desen v o lvimen to da traxectória de
investigadores como Rudé frente á
auséncia da máis mínima referéncia a popes da história social como
Roland Mounier ou a sociólogos
como o matrimónio Barber. Dadas

tica que Gavíria lles oferece, igual
que ao M. 19, porque implica a
aceptación da continuación do capitalismo "bananeiro" irremediá-·
belmente explotador dos indíxenas
e dos proletaridos colombianos:

como estes relativizan a calidade
do estudo, qúe, porén, non deixa
de ser útil e necesário para especialistas e curiosos. +
VICTOR MIGUEZ
(1) JULIAN CASANOVA, La historia social y los historiadores, Crítica; Historia y Teória.

Dados para
unha análise da
violencia e a
relixión
Crucifixos,
sotanas e Jusis
Carlos Arango Z. é un dos estudiosos da violéncia revolucionária.
Imposíbel adentrarse na realidade
latinoamericana sen a aportación ·
de obras suas como "Yo vi morir a
Camilo'\ "Guerrilas Farc-EP" etc.
A sua obra" Crucifijos, sotanas, y
fu.siles"Ol forma con " Los·Mártires
Obreros de Colómbia" un binómio
de textos e de dados de escolma
inusitada: son uns e outros documentos da clandestinidade guerrilleira mais agachada.
Crucifixos, sotanas e fusís con.sta
de duas partes desiguais: a' primeira de 40 pp. está dedicada íntegramente a Camilo Torres; crego guerrileiro colombiano, 1965-1966. A
segunda volta sobre Camilo e exténdese a qutros cregos da Guerrilla tanto españois (Laín, M. Pérez,
Jiménez ) como latinoamericanos.
Alguns deles, como Manuel Pérez,
segue na dirección da Guerrilla en
Colómbia. O feixe de dados ten o
interés da biografía persoal, acre- ·
dita a uns guerrilleiros que asumen con todas as consecuéncias
unha vida de implacábel dureza e·
nas que os "desdoble" da personalidade non falta de vez en cando.
Mais que ese 'relato de heroísmos e
de contrastes, interesa o acópio de
referéncias idelóxicas sobre o fenómeno guerrilleiro , sobre a realidade
latinoamericana e, moi especialmente, sobre a lgrexa, o cristianismo e a vida humana. O fenómeno
guerrilleiro analízase con textos de

.Marx, de Lenin,
da Bíblia e ante
a explotación
dos povos indíxenas e do prole-:
tariado urbano
de América Latina. Son análises
recentes, do ano
1991, que recollen as reaccións
mundiais ante a
caida do socialismo soviético e
ante os plantexamentos de Gorvachov. M. Pérez contesta a un
interlocutor que
lle interroga sobre o impacto
dos cámbios so-:viéticos:

A
superación
desa
situación
noné·
posíbel
dende o
capitalismo,
razón pola
que urxe
mais que
nunca a vía
do
socialismo.

-:-" _Creo que afectan moito á loita
revolucionária en Colómbia e na
América Latina . Iso é innegábel.
Nós non podemos contar, e somos
moi conscientes delo, coa mesma
solidaridade moral, ideolóxica e
política coa ·que contáramos, e co
mesmo exemplo co que contáramos, dos paises que se chamaron o
bloca socialista... Todo nos mostra
que non podemos copiar modelos
de ningén e que ademais irnos estar
moi atentos na corrección de erros
que se cometeron na construcción
do socialismo. Un aspecto moi importante que consideramos é o da
democrácia ... Ternos que traballar
moito pola democrácia directa para
o povo, na participación da construcción do socialismo(~. 75).
A entrevista que citamos, revela a
estratéxia da Guerrilla de M. Pérez: non se deciden pola loita polí-

"O impulso á apertura económica,
á política económica que está intentando Gavíria, pero que xa está
en todos os países de América Latina funcionando, perxudica profundamente á poboación traballadora. E aí vemos como ·están querendo levar a cabo a reforma laboral, as alzas, todo acorde aos <litados do Fondo Monetário Internacional. E preguntámonos que esperanza ten o Terceiro Mundo, cando
xa non só o expólian, senón que xa
ninguén olla a América Latina,
que está na total miséria.
A superación desta situación real
non é posíbel desde o capitalismo,
pensan; razón pola que agora unce
mais que nunca a via do socialismo.
Máis páxinas hai nesta obra dedicadas á análise do cristiani mo e
da Igrexa Católica. Nas longas horas nocturnas da Guerrilla, tanto
Camilo Torres como Manuel Pérez
transmitían os guerrileiros a sua visión do cristianismo e a conviccións personais destes cregos. Nestas conversas asoma unha primeira
análise da violéncia desde o factor
relixioso. Estes cregos guerrilleiros
relatan a violéncia verbal dos Papas, bispos e cregos que se opuxeron á independéncia de América,
pero dan de lado ao estúd1o da violéncia guerrilleira dos "frades do ·
trabuco" que tan numerosamente
apoiaron a causa do "Absolutis- ·
mo" na España do XIX e do XX.
Seriar ambalas duas violéncias verbal e militar- poidera darlles a
Camilo e M. Pérez os parámetros
para unha análise de relixión e violéncia que parece constituir unha
preocupación decisiva para os cregos guerrilleiros. Son moitas as páxinas dedicadas neste libro a ese
labor, pero moi asistemáticas. Eles
están convencidos da necesidade
da loita armada en diversos países
de Latinoamérica. Eles non examinan globalmente os contidos da
parte cristiá da Bíblia onde o núcleo "paz" é determinante e a vioJéncia queda desbotada.
O derradeiro capítulo de crebe o
iter biográfico de cinco crego da
Guerrilla: D. Lain, X.A. Jiménez,
M- Pérez, Diego Cri tóbal e Aurentino Rueda. Cinco retrato lliico-épicos de sabor a glória.
Carlos Arango apresenta en "Crucifixos, sotanq.s e fusís" a história
oculta da Igrexa latinoamericana:
cregos guerrilleiros, .da Teoloxia
da Liberación, outros que os protexen desde parroquias urbanas e
rurais nun xogo de constante perigosidade e, detrás deles , as comunidades eclesiais de base . Unha
Igrexa esquencida nas mensaxes
da Igrexa oficial, discriminada polos poderes económicos, pero tumultuosa e viva. Calquera ql:le viaxe pola América Latina cos ollos
abertos, vaina atopar en todas partes, silenciosa e prudente como os
"cristiáns das Catacumbas"; amo. rosa e cálida, cando o visitante re- .
coñece os signos da sua presenza.
Fermoso .libro testemuñal, no que
se intenta o diálogo desta Igrexa
coa militáncia revolucionária agnóstica. +
FRANCISCO CARBALLO
Crucifijos, Sotanas y Fusiles, Ed. Colombia
Nueva Ltda., 1991, pp. 270.

. ARANGO ZULUAGA, CARLOS,
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A COCA DE OURENSE
NA FESTA DO CO EPUS CRI.STI
ANSELMO LoPEZ CARREIRA

Siguen sendo as do Corpus as festas maiores
de Ourense, vellisima tradición que de ma- .
neira documental podemos rastrexar ata o século XV. Xa daquela eran celebrados os seus
días como os máis alegres, cos que só ousaban competir os que en novembro se adicaban 6 patrón, San Martiño, cando con ocasión da feira principal arribaban mercadorías
e xentes dos máis lonxanos lugares.

mia), porque eles facíanse notar precisamente
cunha coca, "segundo que he acostumado".
O caso é que este monstro debía ter éxito e
xa nos podemos imaxinar como o seu paso
asustaría á xente (supoño que ela sería amoza do coco ou do cocón) e conio os rapaces
correrían á súa beira todo ó longo da cidade.
Non se aprecia ningún receo nesta ordenanza
· de 1437. En cambio na do 20 de xuño de
1451, dictada polo. bispo "ad perpetuam reí
.memoriam", a coca é relegada ó último lugar, mediante a sutil manobra de ascender ó
segundo posto na procesión á confraría de
Santa Eufemia "con sua danza de espadas e
\:irios e outros jogos alguus se os tebesen,
salvo o jogo da coqa", que se lle segregaba
para mandalo ó final, aducindo que "a dita
coqa he escandalosa".

Conservouse o sentido destas datas; pero non
de todo, en cambio, a forma de festexalo,
contándose a nosa entre as cidades seguramente varias- que viron desaparecer algúns
dos xeitos peculiares de facelo, con raíces
que se perderían nos séculos, pero que non
puideron aturar a forza con que a Contrarreforma as arrincou, de tal maneira que hoxe
nin memoria fica delas.
Gardou para compensalo, afortunadamente,
unha documentación excepcional coa que
podemos reconstruír aspectos esquecidos da
súa vida en tempos xa lonxanos. Por exemplo este, certos detalles acerca de como se
celebraba o Corpus hai máis de quiñentos
anos, gracias a dous documentos custodiados
no Arquivo llistórico Provincial, publicados
en 1967 por Xesús Ferro Couselo no seu libro A vida e a jala dos devanceiros (docs.
104 e 138).
A redacción dos textos suscitouse "por rasón
que era discordia ontre las contrarías da dita
\:idade, en como devían de andar eno día do
Corpo de Deus". As confrarías, é dicir, as organizacións corporativas dos oficios, discrepaban acerca do posto que a cada unha correspondía no desfile ou procesión que ese día tiña lugar, e debíano facer de maneira bastante
árdua, porque na primeira ordenanza que o
Concello dicta ameaza este con que "nenhua
delas non fose ousada de tomar outra ordenan9a nen regra nenhua, nen sejan ousados de
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Paseo da Coca potas ruas de Redondeta. Tamén en Ourense existe esta tradición.

tornanr · atrás,
nen levanten
roydos nen boltas, so pena de
seys9entos maravedís... et que se
algua persona
matar a outro,
que moyra por
elo". Había máis
que palabras, segundo se ve.

Conservouse o sentido
destas datas, pero non a
forma de festexalo,
contándose a nosa entre as
cidades que perderon
algúns d?s xeitos de facelo.

Esta primeira ordenanza é do 27 de maio de 1437, e o Concello reserva o primeiro posta, moi perto da
imaxe do Corpo de Cristo, á dos carniceiros

(Santa María
Madalena), que
ademais de portar cirios acesos,
facer xogos propios e levar. instrumentos característicos do
oficio -ó igual
que todas as demais -, desfilaban, como rasgo
máis peculiar,
cun touro.

Pero intéresartos reparar nos que ían de terceiros, os zapateiros (confraría de Santa Eufe- ·

.

¿Que se quere dicir con isto?. Pois seguramente que a profana troula montada 6 seu redor non cadraba coa relixiosidade que se impuña, cada vez máis controladora e ríxida,
menos comprensiva coas desinhibidas alegrías paganizantes do pobo. A remodelación da
Igrexa nesa dirección culminará a mediados
do XVI co Concilio de Trento, pero xa antes
-durante o reinado dos Reis Católicos- deu
mostras inequívocas de intolerancia, coa >::reación da Inquisición (1478), a expulsión dos
xudeus (1492) ou as conversións forzosas de
musulmáns granadinos e indios . americanos.
A nós deixounos as procesións e os cirios,
pero quitounos a coca. Tras esa primeira
marxinación desapareceu logo de. Ourense
sen deixar máis rastro que un par de breves
citas. Noutros lugares houbo máis sortee hoxe vive aínda a de Mon~ao (en Portugal) e moito máis nosa- a de Redondela, núme.ro
grande das súas festas, rebosante de saúde e
bon humor.+
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SOMOS 223 ACCIONISTAS, FAI QUE MEDRE O NUMERO.
A NOSA YERRA É UN PROXECTO PLURAL E ABERTO, NINGUÉN PODE TER MÁIS
.
DO 4% DAS ACCIONS
#

.

#

AUMENTAMOS A DIA.R IO
Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da
Compañia Mercantil Promocións Culturais
Galegas S.A., celebrada en Vigo o pa~ado dia
23 de Maio, acordouse unha ampliación do
Capital Social na cifra de 30.300.000 Pta.
(trinta millóns trescentas mil), correspondentes
a 6.060 accións nominativas cun valor nominal
de 5.000 Pta. cada unha, e nas seguintes
condicións:

Social Promocións Culturais Galegas
S.A. 3/1992", e nome, enderezo e NIF de
·
quen o fai.

emitidas, queda facultado o Consello de
Administración para oferecelas a persoas
alleas á sociedade cunha prima equivalente

Os novo~ títulos emitidos serán oferecidos
aos actuais accionistas no exercício do seu
direito de subscrición preferente polo seu
valor nominal, na proporción de dous novos
por un vello.

ao 100% do valor nominal, sendo pois o
prezo de 10.000 Pta. por acción.

• Domiciliación do Pago até 6 meses.

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe
ingresar o diñeiro da seguinte forma:

Contra o ingreso emitirase resgardo provisório
até a entrega dos títulos.

•Contado:

Pode recabar máis información no teléfono
(986) 43 38 30 ou ben nas oficinas de A NOSA
TERRA, sitas na Rua Príncipe 22 baixo, de
Vigo.
Vigo, a 23 de Maio do 1992.
Polo Consello de Administración
O Presidente

• Mediante cheque emitido a favor de

ANOSATERRA
• Mediante ingreso nas contas seguintes:

451269066000 do BANCO ATLANTICO O.P.
ou 40233801 de CAIXAVIGO O.P. ambas en
Vigo, especificando "Ampliación Capital

Na medida na que o direito de subscrición
preferente non cubra a totalidade das accións
11

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A."
editora de

ANOSA TERRA
#

AMPLIACION .DE CAPITAL

30.300.000
Do 25 de Maio ao 30 de Decembro de 1992

Francisco Carbal.lo
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OS CAMIÑOS XACOBEOS NAS ROTAS TAMAGANAS
XERARDo

O camiño que os peregrinos viñan percorrendo cara o sepulcro do Apóstolo Santiago tivo
diversas denominacións como "Caminum
Sancti Jacobi'', Camiño de Peregrinos, Camiño Francés ou Camiño dos Extranxeiros.
Desde Roncesvalles chegaba a Compostela a
rota coñecida propriamente como Camiño de
Santiago e nela confluían outras moitas secundárias ademais daquelas chamadas marítimas. Despois do Camiño Cantábrico, paralelo a aquel, é quizá o Camiño Portugués que
viña desde Coimbra, o terceiro en importáncia polo fluxo confluindo na cidade de Chaves xa perto da frontiera galega coa proviñente da Meseta Central e Sul que atallaba
por terras de Braganza. Tamén da Meseta entraban na Galiza os peregrinos procedentes
de Salamanca e Zamora cruzando as portelas
do Padornelo e da Canda (Rota da Prata).
Portando os símbolos xacobeos e entoando
cantos alusivos ao Apóstolo, os peregrinos
destas tres rotas xacobeas confluian en Verin
e outras vilas do Val traendo ademais de usos
e modos novos, o espírito do camiñante xa
penitente, xa aventureiro. Os abusos dos nobres, prendendo e roubando as oferendas que
portaban os peregrinos, os salteadores, ladróns, gallofos" belitres e cinnatores (criminais organizados) facian desta peregrinaxe
un risco permanente apenas contrarrestado
pola existéncia dos estabelecimentos monásticqs e das Ordes de Cabalaría de San Xoán
ou de Santiago. As pousadas, fondas e alfándegas dos camiños non 'oferecían seguranza
algunha, e nelas prevalecía o abuso como
prática xeralizada: pesas e medidas falsas,
viño mesturado con auga ou picado, primas
várias, roubo da forraxe, envelenamentos e
até falsificación na cera do círios.
No estudo dos camiños peregrinatórios tomamos pois como referente a existéncia dos antigos camiños romanos e medievais, a arte románica, os símbolos e advocacións santiaguistas, as alfándegas, albergarías e hospitais,
os estabelecimentos monásticos e ordes de
cabalaría, a toponímia etc. Apesar disto, moi. tas das rotas que sinalamos, rozan ao noso
entender o especulativo, abrindo interrogantes canto o seu posíbel trazado e dirección.

As rotas portuguesas
De todas ás que nos referimos no Norleste por-

tugués é a proveniente de Canaveses, ao Oesté,
a que máis dúbidas nos suscita, non no seu tra- .
zado senón no seu uso peregrinatório tan afastado doutros viais máis curtos ·cara Santiago
como son o de Lobios ou o de Montalegre por
Padomelo, Sandin e Baltar... na Límia.
A independéncia de Portugal, os enfrentamentos da frontiera, a rivalidade entre as dióceses de Braga e Santiago, e o terse posto a
coroa lusa baixo a advocación de San Xorxe,
non axudan moito a manter a tese dunha
grande afluéncia peregrinatória desde Portugal agás en épocas en que as condicións · sócio-políticas o fixeron posíbel. Xa que logo, e
apesar de se demostrar unha presenza xacobea nas rotas portuguesas, cabe pensar no
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drela. Seguindo a calzada de San Lourenzo,
e xa na freguesia das Eiras, a capela de Santiago comando un outeiro que olla ao Val do
Taméga. En Nantes, xa na veiga, o Campo
da Rhoda evoca á Orde Templária e unha capela aos seus substitutos da orde sanxuanista.

~ pausadas, fondas
e alfándegas dos
camiños non
oferecían seguranza
algunha, e nelas
prevalecía o abuso
como prática
xeralizada.

movimento peregrinatório máis como
unha arma estratéxcia de mantimento
de xentes na fronteira e nos camiños
galegos (sabemos dun proxecto de
ocupación portuguesa con galegos de
Lisboa disfarzados de peregrinos) ou
no uso destas mesmas rotas xacobeas,
máis seguras, para pregrinar a Nosa
Señora de Roquemadour (Quercy-Saboia) ou a Roma. Cabe pensar tamén
no desvío cara o interior debido ás dificultades de paso que supuñan o Miño e o Limia sendo máis vadeables os
ríos destas zonas. Segundo documen:tación portuguesa, a grande devoción
ao Crucifixo de Ourense levaba aos
peregrinos cara esta cidade ademais
de ter un fácil paso na existéncia da única
ponte sobre o Miño.
Unha rota portuguesa procedía do Sul seguindo o Val do Támega. Comezaba en Lamego, ao p.é do Douro onde chegaron a contarse até oito albergarías. Traspúñase o rio na
barca chamada "Por Deus" e desembarcábase na outra bell:a onde se erguía a vila de A
Régua e de aqui cara Vila Real. Os peregrinos procedentes de Canaveses máis ao Oes-·
te, subian abeirando o Marao e cruzaban o
rio Sermanha perto da milagreira fonte das
augas de Santiago, na Mouramorta. Entrando
no concello de penaguiao pasaban por Santiago de Fontes,, Pousada, Torgueda,
Arrabaes e Santiago· de Mondroes para chegar a Vila Real ao pé da _sombra protectora
da Torre de Mondroes baixo protectorado de
Santiago. Nesta rota atopamos lugares como
Lama de Olo, Vila Cova, Andraes ou Folhadela con advocacións xacobeas froito do influxo peregrinatório.
Da Vila Real seguian cara o Norte através da
vacía do Corgo por Constantin de Panoias.
Pasando ao Val de Vila Pouca atopamos as
igrexas de Santiago de Soutelo, Santiago de
Oura, Santiago de Arcossó e Santiago de Redeal e finalmente a cidade de Chaves.
Outra rota era a procedente da Meseta Castelá através de Salamanca e Ledesma, traspasando o Douro perto da confluéncia co Tormes no lugar da Bemposta. Desde Santiago
de Mogadouro con castelo dos Templários

Desde a vella Aquae Flaviae as rotas a seguir
eran duas. Unha cruzaba polo lugar da Estalagem cara o Noroeste e seguindo o trazado
da estrada romana ia cara Vitar de Perdizes,
á Xironda e á Limia, despois de salvar as
abas fronteirizas do Larouco e o estreito curso do Búbal. Outra seguía o camiño do Val
do Támega cara Verin.

pasaban a Alfandega da Fe e logo a ,Vilar de
Peregrinos perto de Macedo de Cabaleiros
con claras alusións ás ordes protectoras do
Camiño. Lugares de descanso e parada na rota son ainda os "estalagens" de Sesufe e Romeu, a das Boui;:as e sobretodo a exclusiva
para peregrinos (segundo reza na inscrición)
de Santa Valha. En Vilarandelo poden verse
as cruces da Orde de Malta e sábese que este
território de Montenegro foi solar da Orde
Hospitalária do mesmo nome. Moitas lembranzas santiaguesas ao longo do camiño e
arribada a Santiago da Ribeira de Alharíz onde a igrexa románica con,.;erva unha vella estátua ecuestre de Santiago. Seguindo no camiño por Vilanova e Nogueira da Montaña
chégase a Santiago do Monte, lugar de converxéncia de peregrinos que proviñan de Pa-

Unha rota portuguesa
procedía do Sul
seguindo o Val do
Támega. Comezaba en
Lamego, ao pé do Douro
onde chegaron a
contarse até oito
alberguerías.

Ao longo dos tramos portugueses poden admirarse en moitas das povoacións belos
exemplares do románico. En Chaves existiron até catro albergarias-hospitais, un deles
de fundación real e os outros sostidos por nobres. En Vilar de Perdizes, mesmo na frontiera, existiu un albergue "para os peregrinos
pobres de Santiago de Compostela e do Crucifixo de Ourense" segundo tiñamos apontado anteriormente. Na sua portada ainda se
pode ler: "Hospital para agazalho dos rmros.
de Santiago, anno de 1724". Várias igrexas
románicas do entorno flavíense envoltas na
lenda da sua fundación, mostran cruces de
Santiago nas suas paredes. Houbo tamén
nestas terras presenza dos cabaleiros Templários que unha vez disolta a sua orde ceden
o lugar aos Hospitalários de San Xoán ou os
da Orde de Cristo portuguesa. No heráldico e
no lendário da comarca aquiflaviense descóbrese tamén a presenza do culto xacobeo en
forma de cunchas, romances e lendas.

As rotas de Castela
Da "Rota da Prata" os peregrinos salvaban as
Portelas do Padornelo e da Canda, despois de
cruzar a Sanábria cara A Gudiña xa en território da actual Galiza. De aqui eran dous os
posíbeis camiños a seguir. Un polas Ventas
de Erosa, de San Lourenzo, das Ferreiras,
das Barreiras, Trasestrada e Trasverea cara
Verin. Outro polas abas da Serra Seca e do
Invernadoiro cruzando as Ventas do Espiño,
da Teresa ou do Lago, da Cerdeira, da Capela, Campobecerros, Portocamba, Trez e La- .
za. Na primeira rota destacan as advocacións
de Santiago de Chaguazoso (o que indica unha rota proveniente de Portugal) e da errnida
de San Xoán en terras das Frieiras, topónimo
este que Cid Rumbao ve como freiras en alusión a un estabelecimento monástico. En terras de A Gudiña destaca a advocación de
San Xoán de Barxa e moi perto de ta rota en
terras hoxe de Vilardevós o estabelecimento
da Orde de San Xoán de Queiroga en lugares
como Osoño, Hospital, San Xoán de Enxames e Vilarello que apontan a posibilidade
doutra rota desde Portugal por estas terras.
Na segunda rota cara Laza, destacan os lugares de Santiago de Carracedo e Santiago de
Campobecerros (da Encomenda de San Marcos de León pertencente á Orde de Santiago),
Santiago de Trez (con antiga festa de mouros
e cristiáns) e San Xoán de Laza ponto de
confluéncia coa rota do Val.•

AS ROTAS DO VAL
Por Feces de Abaixo, as rotas a seguir eran
duas e seguían as beiras do Rio Támega.
Seguindo cara o Norte, pola esquerda,
atravesaba Rabal, San Cibrao, Oimbra, O
Rosal, Alto da Portela, Vilaza e Albarellos
onde se atopaba coa proveniente de Monterrei e Verin. Seguía: Iogo por Infesta, Rebordondo e Estibadas cara Atás e Vila de
Rei, xa na Límia. Pola marxe direita ia a
outra rota que pasaba pro Mandin, Tamaguelos, Mourazos, Tamagos, Cabreiroá,
Queizás, Verin e Monterrei. De aqui saían
duas: a que se ia unir coa da Límia en Vilaza e a que seguia o camiño do Val cara
Laza, pasando por A Pousa, Mixós, Tintores, Castrelo do Val, Nocedo, Arcucelos,
Retorta e Matamá. De Laza seguía cara Vilar de Bárrio pasando por Castro, Albergaria e Paradiña ou alternativamente por Parda, Porto, Alemparte e Arnuide xuntándose coa anterior en Xocin.

Esta rota antiga que seguía a da via romana
do Támega quizá se viu complementada por
outra que evitando o pontazgo en Verin seguía por Vilamaior (con advocación e imaxe
do Santiago peregrino) a Castrelo, moi perto
do mosteiro de San Xoán de Servoi, pertencente por doación á Catedral ourensá. De advocación santiaguista tamén son no Val as
parróquias de Albarellos e Vilela (en Cualedro) ademais das xa citadas de Vilamaior. A
maior porcentaxe de advocacións do Val está
baixo Santa maria, o que indica unha antiguedade maior en canto á data das fundacións eclesiásticas. De advocación sanxoanista aparecen, xunto ás de Laza e Servoi, ás
da Granxa e da Pousa. En Monterrei
ubicouse o chamado Hospital de Peregrinos
ou da Trindade (S. XV), integrado posteriormente no existente anexo á Capela de San
Lázaro en Verin. Ademais contaba a vila rexiomontana cunha albergaría doada polo seu

dono ao Mosteiro de Montederramo após o
seu falecimento. En Vilaza especúlase coa
existéncia dun mosteiro rexentado pola Orde
do Templo e ao pé da igrexa prerrománica de
Mixós exisjtiu un cenóbio de monxas benedictinas. Da arte románica a penas quedan
vestíxios (Torre de Vilaza, restos nas igrexas
de Mourazos, Queizás e Oimbra) sendo as
pinturas de Mixós, a igrexa de Santa Maria
de Grácia de Monterrei e a parroquial de Retorta os exemplares máis importantes. Na vila de Verin, cun trazado acorde coa rota Leste-Oeste descóbrese algunhas casas brasonadas con símbolos xacobeos, existindo ao
igual que na viciña Chaves unha Orde de Cabaleiros de San Xoán adscrita á desaparecida
capela da Misericórdia. Cabaleiro da Orde de
Santiago foi o Xeneral do Exército de Galiza
don Francisco de Castro, cuxo brasón monumental na fachada da Casa do Asistente ostenta tales símbolos.

Poda que a aportación destas rotas ao Camiño Santiagués non teñan a importáncia doutras; mais como acontece sempre á hora dos
investimentos, son moitas as povoacións que
xa cofmezan a se apontar ao evento1 mesmo
se non hai xustificación suficiente. E posíbel
que as 'ferras de Monterrei, ao. igual que
aconteceu no caso do papel rexiomontano no
Descobrimento, perda outra oportunidade
para reclamar en xustiza o protagonismo que
lle corresponde e os investimentos necesários que polo menos nunha parte, paliarían a
desfeita do Castelo, ou servirían ao menos
para a reconstrución do Hospital de Peregrinos e o seu entorno. Coma sempre, son as
instáncias políticas que teñen a última palabra e nós só pretendemos chamar a atención,
argumentando sobre feítos e cousas que, por
sorte ou desgrácia, semellan formar parte dos
grandes acontecimentos que se andan a xestar e producir neste fin de milénio. •
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De nada che servirá fumar no traballo. Xa vai sendo hora de que o
penses en serio. Por se fosen pou~os os efectos prexudicois propios do
tabaco, nos lugares ~e trabalro atóponse substancias que potencian os
danos paro a saúde, de xeito ·que se corren aínda maiores riscos de
DEGAUCIA ~
padecer enfermidades cardiovasculares, respiratorias, con ero, etc.
Xa vai sendo hora de que penses nos dem·ais, non só estás a dona-la túa
CONSELLERÍA
saúde, tamén a dos teus compañeiros.
.
.

UNTA

o

Lugares de traballo libres de tabaco: máis seguros ~ sans.

DE SANIDADE
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O trinque

Convocatórias
Prémio (CPonferrada"
de Pintura

Novas sensuais
iso, o poeta ainda prende unha grácia específica á hora de contar estes
cantos e está disposto a
seguir traballando contra todos e contra todo,
" incluído o aburguesamento ao que estamos
submetidos".

Camiños de Ferro

Caja España convocou a XXV edición
deste certame ao que se poden presentar un máximo de duas obras orixinais,
datadas en 1991 ou 1992, con tema,
técnica e materiais libres. Os traballos
apresentaranse na Obra Cultural de
Caja España, en Ponferrada, entre o 1 e
o 31 de Xullo.

Prémio Blanco Amor
O Concello da Estrada ten convocado o
XII Prémio de Novela Longa "Eduardo
Blanco Amor". Pódense presentar unha
ou várias obras, cunha extensión mínima de 150 fólios, mecanografiados a
dous espazos. As obras enviaranse ao
Concello de A Estrada antes
do 30 de Xullo.

Encontro no Barco
O Departamento de Cultura do Concello do Barco de Valdeorras convoca o
"Primeiro Encontro de Pintores" que terá lugar entre os dias 7 e 14 de Agosto.
O número de patticipantes será de vinte,
que serán elexidos de entre os que soliciten participar. A selección farase antes
do 5 de Xullo. As solicitudes deberán
realizarse conforme a un modelo fixo e
remitiranse, acompañadas do currículum do/da solicitante, á Casa da Cultura
de o Barco. Avda. G. Franco, 2. 32300
O Barco. Tlf. (988) 32 02 53. Antes do
30 de Xuño.O Concello correrá cos gastos de aloxamento e manutención dos
participantes no encontro, e facilitará o
local axeitado para que os pintores realicen o seu traballo nas mellores condicións. Os participantes comprometeranse apintar temas relacionados coa comarca de Valdeorras, preferentemente
paisaxes. Coas obras realizadas montarase unha mostra na casa da Cultura entre o 10 e o 20 de Setembro, na que se
porán á venda co prezo marcado polos
autores/as. Para roáis información dirixirse ao Departamento de Cultura do
Concello de O Barco.

A Fundación de los Ferrocarris Españois convoca o VII Concurso Fotográfico "Camiños de Ferro", cun primeiro
prémio dotado con 1.000.000 pts. un
segundo de 250.000 pts. e un terceiro
de 125.000 pts. Ademáis haberá 10 prémios de 50.000 pts cada un e 113 dereitos de exhibición por valor de 2.500
. pts. cada un correspondentes áa fotografías seleccionadas. Coas 126 fotos
finalistas farase unha exposición itinerante e publicarase un catálogo.
Pódense presentar un máximo de tes
obras, relacionadas co ferrocarril, ben
urbano, interurbano, ou ben metropolitano, e en sentido amplo: viaxeiros, estacións trens, etc. As dirnensións máximas das fotos son de 35 por 45 cm, e
non hai tamaño mínimo. As fotos presentaranse sen enmarcar, e indistintamente en coior ou branco e preto. Ao
dorso das mesmas constará o nome, enderezo e teléfono do autor ou autora.
No caso de seudónimo adxuntarase unha plica cos dados persoais. O prazo de
presentación estará aberto até o 6 de
Novembro. As obras se remitirán á sede da "Fundación de los Ferrocarriles
Españoles" C/ Santa Isabel, 44. 28012
Madrid, indicando no sobre o nome do
concurso.

Poesia en Noia
O Liceo de Noia convoca o VI Premio
de Poesía que leva o seu nome, e que
este ano celebra a sua sexta edición.
Poden concorrer todas as persoas que o
desexen, con traballos inéditos e el.in
mínimo de 50 versos. Os traballos enviaranse á Sociedade Liceo de Noia,
antes do día 12 de Agosto.

Curso de Vídeo
Entre os días 22 e 26 de Xuño nos locais da A.C. de Vigo (López de Neira
22-1 º B), celebrarase un curso de vídeo, nas vertentes técnicas e de composición e montaxe. Interesados/as dirixirse ao (986) 22 27 87 de 19 a 21 h.+

Libros
A cultura da satisfación.
Ultimo traballo do recoñecido economista norteamericano John K. Galbraith que leva por subtítulo a incitadora pergunta: "Os impostos para
que servene a quen benefician?". No seu habitual estilo irónico e cla-·
ro, que a fai amena e accesibel ao lector en xeral, o profesor Galbraith
fornece as claves da economia norteamericana e
mundial. No próximo
número ofereceranse
máis pistas nunha entrevista co autor. O libro foi
editado por Ariel.

Cme
Europa. Filme inabitual
ambientado na Alemaña
inmediatamente posterior á II Guerra Mundial.
Destacan as novas técnicas fílmicas usadas. Interesante.+
Páx1nas coordenadas por·
MARGA R. HOLGUIN

• MC /A CORUÑA

Carlos Oroza está canso do que
sucede a cotio no mundo da poesia, onde pensa que hai moito intrigante, "clans que se reparten os
prémios e que se achegan aos que
levan este asunto da cultura". Critica, tamén, ao concello de Oleiros,
de quen di, "son uns maniquís de
esquerda deses que saen no Hola",
e pensa en facer un manifesto onde
se vaia contra todo, "non pedimos
nada, non queremos nada, nen traballo, nen cartos, nen nada, tan só
facer a revolución, rachar coa formalidade, con todas as estruturas
convencionais". Esquecer, en definitiva, "este mundiño de envexas
onde cando non estás con eles, e es
independente, de veras, relegan a
un, e castígano". apesar de todo

De Xobana Torres non
se poden dicer máis que
causas positivas. O que
non é o mesmo da Santa
e Casta Casa que desenvolve cultura por todos
os recunchos. O Prémio
á criación feminina di to
todo en canto á Sagrada
Institución. Porque a estas alturas, nós, parviños, pensábamos que o
sexismo achábase supeCHELO
rado, inda que fose por
mor de non ficar en ridículo diante
dos revolucionários ou progres de
turno. Porén non é asi. A felicitación vaia, nembargante, para o poeta. Máis unha vez, a nosa persoal
repulsa para os organizadores.
Non caiu en saco roto a suxeréncia
que lle fixéramos no seu dia ás
compañeiras de Sal de Casa. E
Chelo Facal apontouse á idea. Nos
próximos días estarán as brancas
paredes do devandito local cobertas coa obra da pintora que asina
os deseños destas singulares crónicas que a meirande parte das veces
non din máis que parvadas, e que
teñen un cheiro de amiguismo e
cousas polo estilo, inda que só teñan unha pretensión: a de non dicer nada transcendente. Pois iso,
en Sal de Casa, Chelo.•

Anúncios de balde
Vendo ou troco sobres con mataselos e rodillos conmemorativos, os roáis dos anos 1980 e
1981, acepto outros sobres ou
selos. Ricardo Alonso, rua
Compostela 2-3C, 36700 Tui.
Tlf. (986) 60 35 59.
A revista "Renovac;ao" deseja
contactar com organizarroes
reintegracionistas galegas ou de
paises de fala comúm portuguesa para intercambiar revistas,
livros, auto-colantes ou qualquer outra publicarrao de interesse. Os intressados podem-se
dirigir ao apartado dos correios
24034 de Madrid.
"Ronseltz. S.A.", empresa de
palabras. Vodas, bautizos, dia
das letras galegas. Recitado de
cláicos e producción própria. Tlf.
(982) 52 18 90 Mondoñedo.
Está aberto o prazo de inscripción para- o Cursiño de Inicia-

ción á Fotografia que organiza
o Grupo Prisma en Sabaceda
(Moaña) do 1 de Xullo até o 28 ·
de Agosto en clases de 6 horas
á semana. O prezo é de 15.000
pta. mensuais, material incluído. Para máis información chamar aos telf. 31 02 75 ou 31 08
91. Sortearáse unha cámara réflex entre todos os inscritos.
Conta aberta em solidariedade
e apoio ªº professor nao numerário do l.F.P. de Caran\:a (Ferrol) Manuel Zebral López,
sancionado pola Administra\:ªº
espanhola com sete mesesde
suspensao de emprego e soldo
por motivos políticos e ideológicos. Caixa Galicia (291) Urbá
num.3 (2150. Conta num.
300.4084.0
O programa "No Aire'', coas orquestras e grupos de Galicia.
Manda a tua cassette, ao seguinte enderezo: Antena Louro Ra-

dio, Programa "No Aire". Rua
Ramón González, 19- lA. Porriño. ¡Agardamos a tua Maqueta!.
Todos os sábados e domingos,
de 18 a 22h no 107.2 da F.M.
Axduntar teléfono de contacto e
nome dos compoñentes.
Desexo contactar con aires
mozos de 60 para riba ••. Homes e mulleres para falar en galego, rir en galego e ler a nosa
fermosa poesia. Chamade en
Vigo ao número: 378608 e preguntade por Maximina a partir
do 10 de Xuño.
Véndese tractor Massei-Fergusson modelo 183-B (80 cabalos) novo, máis remolque homologado, volquete de 5.000
Kg. duo mes de uso. Prezo:
950.000 pts. Tlfs . (986) 36 77
63 e (908) 18 66 82. Perguntar
por Manuel.
Campaña "Rompamo-lo blo-

queo", en solidariedade co po·
vo cubano, envio de medicamentos e libros técnicos. Axúdanos! Asociación de Amigos do
Povo Cubano. Apdo.Correos
350, Lugo.
Vixiante xurado, controlador
ou traballos semellantes, ofrécese con urxéncia. Tlf. (986) 55
53 66, chamar de 14 a 22h.
Aula de Natureza é unha sección da Asociación Xuvenil
"Arceibe", que gostaría de manter contactos con outros grupos
galegos, que traballen no eido
da educación ambiental, coa
fin de intercambiar experiéncias
levadas a cabo con rapaces e rapazas na natureza. A.X.T.L. Arceibe, Apdo. 404, Ferrol.
O colectivo "Papaventos Educación Ambiental" esta formado
por mestres/as, sicólogos/as
ecoloxistas, e desenvolve distin-

tos pogramas ambientais ao longo do ano, como son obradoiros
de reciclaxe, teatro ecolóxico,
exposicións, xornadas, etc . en
centros educativos, culturais,
concellos, etc. O noso anceio,
fomentar a toma de conciéncia
ante os problemas eco-sociais
que estamos a vivir para entre
todos artellar solucións. Oferecémosvos o noso traballo e colaboración, ¡chamádenos !. Papaventos Educación Ambiental,
Avda. Portugal, 16. 27500
Chantada (Lugo). Tlfs. (982) 44
03 68 e 44 02 75 (Anxo).
Comparto piso en Vigo. Tlf.
(986) 29 85 76. Chamar pola
noite, perguntar por Xabier.
Desde Vilanova de Lourenzá e
Mondoñedo sae o Fanzine "A
Brosa do Verdugo", que tenta
ser un instrumento de expresión, para todos os que pensamos que hai algo máis ca iso

que nos fan ver. O Fanzine conta coa colaboración do Colectivo Skomabois. Pedide a: Colectivo Skornabois, R/ Castro .
27769 Vilanova de Lourenzá.
Merco ampliadora branco e
preto. Chamar en horas de traballo ao tlf. 47 30 62 , e de
14,30 a 16h ao 47 02 03. Perguntar por Oiga.
Grande oferta en discos e cassettes. E. Baños, Xoan XXIIl,
13-7. Ourense. Tlf. (988) 21
05 85.
Véndo moto Yamaha 400-XS.
PO 4 7 46-T. Carenado integral.
Tlf. (986) 29 14 72. Eladio Puen·
tes Rodríguez.
A agrupación A Fiada de
música e baile tradicional agarda as vosas · chamadas para
contratar actuacións. Tlf. 98214 02 16.•

axenda
Televisión

Teatro

Lipstick
Este filme dirixido en 1976 por
Laumont Johnson, trata un tema
de dramática actualidade como é
o das agresións sexuais ás mulleres. A sua estrea _nas salas comerciais causou un notábel impacto,
despois de acadar unha boa acollida na Semana Internacional de
Cine de Valladolid. A película é a
obra máis importante do seu director, irregular realizador proceden te do eido televisivo, polo
grao de compromiso que recolle a
sua trama. Destaca. a crítica da actuación do aparato xudicial, claramente a favor do agresor, de
xeito que o filme acada un interese lamentabelmente vixente. O
feito de estar ambientada no mundo das modelos da pé a reflexionar sobre a teima machista sobre
a suposta culpabilidade da víctima, e os comportamentos considerados "perigosos" das mul1eres.
Emítese o venres 19 no espazo da
TVG "Telecinema".

en 1959 no estado nordeamericano de Kansas, Capote escrebeu
unha das suas mellares novelas,
nun .estilo directo, cheo de apuntes naturalistas o realistas, tentando provocar na sociedade unha
reflexión sobre o sentido da pena
de morte, e a incidéncia que determinadas pautas sociais poden
ter nos indivíduos. Brooks apostou polo mesmo ton no filme, e
para isto baralláronse documentos
da época, testemuñas orais e fotografías. "A sangue frío" emitirase
o sábado 20 no espazo "Butaca
Especial", na TVG.

A marca
da bolboreta

A sangue frío

Matt Cimber realiza en 1982 este
curioso filme, loubado pola crítica no seu momento, e baseado na
obra dun dos máis coñecidos autores de novela negra, James M.
Cain, e tamén un dos máis frecuentados polo cinema norteamericano. Cimber vai recoller nesta
fita o carácter violento e dramátixo dos textos de Cain.

Un dos filmes máis interesantes
dos anos sesenta foi esta fita, dirixida en 1967 por Richard Brooks
sobre a famosa novela de Truman
Capote. Fotografada en branco e
preto, un formato arriscado polo
seu escaso atractivo comercial,
acadou nembargantes vários prémios en festivais intemacionais.
Baseado nun feito real acontecido

Para "Butterfly", unha producción independente que tivo unha
distribución moi discreta, Cimber
contou cun interesante e variado
reparo no que figuran Orson Welles e Stuart Whitman, entre outros. Será o sábado 27 no espazo
"Butaca Especial'', na TVG, en
versión orixinal subtiduada. •
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A crítica

Atide
Os dias 21 e 22 estarán no Teatro
Prmcipal de Santiago, onde representarán as pezas: "A tía lambida" e
"Romance de Micomicón e Adhelala", de Eduardo Blanco Amor, e
"Os amores de don Saturioo Boticário" de Daniel R. Castelao.

Un soño de verán
Até o dia 21, o Centro Dramático
Galego representará a obra de William Shakespeare, no Teatro Rosalia de Castro de A Coruña.•

Publicacións
História da Língua
em Banda Desenhada
Editada polo Grupo Reintegracionista Autónomo "Meendinho" de
Ourense, saiu á rua a finais de
Maio. A segunda edición estará na
rua a finais de Xuño, e ampliarase
a distribución para que chegue a
todos os puntos do país. Ademáis
de "Meendinho" e do traballo gráfico do Colectivo "Pestinho"
(Frente Comixário) de Ourense, a
obra fíxose coa colaboración dos
grupos que intergran a "Coordenadora de Grupos Reintegracionistas". Faise un percorrido lúdico-didáctico pola história da língua desde a sua pre-história até a actualidade, e inclue ademáis unha "Guia
Fonética e de leitura" e unha "Cronoloxía histórica e lingüística".•

Exposicións

27

ESE INIMIGO REDONDO E
CHEO DEAR ...
XURXO EsTÉVEZ

Derrotado políticamente en Europa -na Península Ibérica
foi outro cantar- durante meio século, ó fascismo, con sérias dificuldades para articularse organicamente, agachouse, non obstante, onde era máis <loado: a ideoloxia e a
cultura média das masas que, desilusionadas polo derrumbe do "Estado ·do Benestar" víronse abocadas á precariedade, ao paro e ao sálvese quen poida.
Governos, reis e parlamentos encargáronse de inxectar,
desde os aparellos educativos do rebaño, as vitaminas
que, anos despois, xermolarian en forma de racismo, xenofóbia, lepenianismo e mariocondidades.
Mais de entre todas as actividades da sociedade humana,
o fútbol foi, sen dúbida -coa sua ringleira de tiffossis, torcidas; hinchas e hooligans- a que brillou con luz própria
entre os brotes maiignos que coceron os ódios populares
interpovos, o espírito de grupo entre ricos e probes, a
eséncia colectiva de Grande Nación dos férreos estados
plurinacionais.
Moito antes que os servizos de orde de Le Pen, os seguidores de Gil e Gil até a morte, capitaneados polos Leris e
Pacos Vázquez das pelotas, saen cada fin de semana con
bates, navallas e pistolas a defender a honra do clube e
atacar ao inimigo, camuflados sempre na cabeza que hai
que fender dalgun fillo de puta da equipa contrária ou nos
pneumáticos dos coches que, poño por caso, descansan
no Cantón coruñés cunha insolente matrícula PO de Vigo.

As rodas de Claudio López Garrido déronlle xa o seu meXusto Moreda
Pinturas na Galeria Citánia
de Compostela.

recido (ver ANT nº 524). As miñas racháronnas este sábado. Ben merecido ·que o tiña por ser eu un cabrón que, vivindo en Vigo, teño o coche matriculado na Coruña. Grácias Leri. Grácias Paco. Grácias Adolfo H.•

Elena Nieto
Gravados en Studio 34, Ourense.

Actos

Arte e Muller
Na Sala do Banco Galego
de Lugo, exposición da
Asociación de Mulleres
Pro-Arte.

José M. Calzada
Mostra Entre montes na Galeria Severo Pardo de Vigo.

Che Guevara
SEBASTIAO SALGADO

As outras
Américas
Fotografias de Sebastiao
Salgado no Pazo de Fonseca, en Santiago.

llo de Oroso póde e visitar a
" II Exposición itinerante
dos Encontros Filatélicos".

Eduardo Chillida
Esculturas no Museo Municipal de Ourense.

Fernando
González
Até o 30 de Xuño na Casa
de Cultura de Cangas

Imaxes de arte
na Galiza
Mostra fotográfica no Museo Provincial de Lugo.

Roberto
González del
Blanco

Xogos

Exposición antolóxica deste
artista compostelán na Casa
da Parra de Santiago.

Filatélia
No Local Social do Conce-

Mostra de xogos de mesa
crreados por Rafael López
Loureiro na Galeria Sargadelos de Ferrol.

Bouza Brey
Mostra gráfica sobre a sua

NTA
aw

o

vida e obra no Pazo da Música de Ponteareas.

Amazonia
Urxente
Mostra sobre as culturas indíx en as da Amazonia no
museo do Pobo Galego, en
Compostela. Fotografias,
mapas, textos, debuxos e unh a rica colección de
obxectos etnográficos pertencentes ásculturas indíxenas amazónicas. Elaborada
pola Comisión Pro-Amazónia e a Asociación Ecoloxista de Defensa da N atureza
(ADENAT).

Portugal
Na Sala Laxeiro de Vigo
mostra "Portugal, dez séculas de história".

O teatro "As Torres de Santa Cruz" de Oleiros acolle
unha exposición de fotografia e grafismo adicada a Ernesto Guevara. Esta mostra
forma parte do Programa de
actividades culturais contra
o "V Centenário". Organizado pola Fundación Municipal de Cultura.

Maria Manuela
Pinturas na Sala de Exposicións do BBV de Ferrol.

Arte alternativo
Mostrado Klube de Arte Alternativo Blas Espín , no
Centro Cultural de Ponte do
Porto. Pinturas sobre cristal,
cartón e madeira, poemas decorados e esculturas de vários artistas deste colectivo.

Xavier Sousa
Gravados no Sala de Arte
Caixavigo.+

Ecoloxia
O dia 19 ás 20,30h celebrarase no
Ateneo Santa Celcília de Marín
unha mesa redonda baixo o lema
"Ecoloxia e Educación medioambiental". Nela intervirán un representante do grupo ecoloxista Erva,
un representante do electivo Landra, outa persoa do Colectivo Ecoloxista do Salnés e un representante da Xunta.

San Xoán
A Asociación de veciños "A Civi-

dade" de San Xurxo de Sacos organiza o vindeiro dia 20 a festa do
San Xoán na Carballeira de San
Xusto por segundo ano consecutivo, e de novo con carácter reivindicativo pois polo de agora non rematou o sonadoconflito que os enfronta á lgrexa.

Xantar en Xallas
A Sociedade Cultural "Afonso
Eans" de Negreira organiza para o
dia 24 un xantar e encontro na romaxe de San Xoan do Carballoso
(Xallas-Negreira). •

Música
Jazz
O martes 23 Tete Montoliú actuará
no Principal de Santiago ás 23h.
As 12,30 <lesa mesma noite no Pub
La Borriquita na cidade vella terá
lugar unha Jam Session.

Constance Demby
Concerto encadrado no ciclo "Novas
Músicas", o día 26 ás 21h no Auditório de Galícia, en Compostela

Lieder
A Comisión de Cultura de Fene está
a oferecer o programa "Lieder e melodías de amor". Odia 19 ás 20h ac-

tuarán o barítono Antón de Santiago
e o pianista Pablo Ferreño, na Igrexa
Parroquial de Barallobre.

Música do Corpus
En Lugo no Auditório Gustavo Freire. O 18 actuación da formación
"Neocantes", o 19 presentación da
Orquestra Sinfónica de Galícia, o 22
representarase a zarzuela "Non chores Sabeliña'', polo Orfeón Lucense
e a Banda Municipal de Lugo. O 23
concerto de "Kenny Blake and Interior Desing" e o 25 , no claustro do
Museo Provincial, concerto de música falada por "Flacus Vocis".•
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Sen
fronteiras
• XOSÉ A_ GACIÑO

N

X.L. SUÁREZ CANAL

Unha festa do século XIV revivida ano a ano en Allariz

Que saia o boi!
• XABIER F. MATEO

O

Domingo 14 celebrouse
en Allariz a "Proba do
Boi", prelúdio da Festa que se
celebra na vila ourensá
coincidindo co Corpus os días 18
a 21 de Xuño, e na que as retortas
e vellas ruas da vila trocan o
acougo polo rebúmbio, o siléncio
pala rexouba e as sombras pala
cor. Rúas ateigadas de xentes que
corren diante ou detrás do boi,
segundo sexa o caso, berrando
nunha espécie de histéria
contaxiosa e divertida que deixa a
todo o mundo cheo de ledícia e
satisfacción.
O Venres 19, logo do toureo fluvial con
becerras fuxidoras e chegadas as nove do
serán, a xente impaciente e arremuiñada
na Praza Maior da vila, comeza a berrar
repetidametne: "Que saia o boi!" O estoupido dun foguete anúncia que o boi anda
xa plas ruas e vai cara a praza Maior. Unha morea de xente ven corrend.o e berrando: "Aí vén o boi!" Este é o comezo. As
carreiras sucédense por unha rua abaixo
e por outra arriba. Asi durante duas horas.
Dos seguintes dias, compre destacar a
procesión profana do Xan de Arzua, que
saindo do Eiró e logo de percorrer as ruas
achégase á Praza Maior, quedando pendurado o Meco que representa ao Xan de
Arzua do balcón da Casa do Concello, no
que loce unha bandeira galega de grandes dimensións.

d~
~

a cornamenta cun secatro ou cinco homes.
verdadeiros especiasó evitan que o boi aln.ltft¡Jll""r.ti alguns dos que van co~~~~~~ue da sabéncia deles depen
a festa resulte todo o movida
que interesa. O asunto está en que as
ruas de Allariz, ben empedradas e con boas lousas, son moi estreitiñas, e diante do

boi son poucos os que corren. Cáseque
todos van detrás. E asi os lances máis divertidos prodúcense cando a maioria da
xente, con brados de xúbilo ou con grandes gargalladas, nun atolondramento nervoso, métense nunha rua, seguindo ao
boi, e entón os "homes do sedeño" péganlle un tirón ao bicho e vólveno cara a cente que até ese intre \riña detrás, e aí saltan os sustos, os atropelos, ·os ,empurróns
para refuxirase, a todo correr. E importante qúe os corredores non traten de tirar
polo sedeño, xa que deste xeito o boi vai
sempre "controlado".

Aparece entón a figura do heroi-mito "Xan
de Arzua'', fidalgo de fondas conviccións relixiosas e rexa personalidade, farto do avasalametno de uns e a apatia e consentimento
de outros, que organiza un escarmento contra os irreverentes, niontado no lombo dun
boi da sua propriedad.e e acompañado por
vários dos seus criados que levaban sacos
cheos de "formigas cabalárias", encabezou
a procesión camiño do bairro do Couto.
Deste xeito disolvia aos xudeus a base de
cornadas de boí e chúvia de formigas.

Orixe histórica

Recollida da tradición oral , conta Manuel
Mandianes, que na ldade Media nengun
forasteiro podia atravesar as ruas de Allariz montado, e menos con esporas. Un dia
chegou ante os seus muros un cabaleiro
chamado Xan de Arzua que, ao verse
obrigado, baixou do seu cabalo e montou
nun touro, botándose a correr e evitando o
pagamento dos impostes, e mofándose
dos cobradores.

A Festa do Boi ven xa de lonxe, de comezos do século XIV, máis exactamente do
ano 1316, ainda que na explicación da
sua orixe mistúrase a história e a lenda.
Mesmo existen várias versións sobre o
motivo que desencadea tan antiga e arraigada festa. Coinciden, sen embargo, na
identidade do protagonista principal: "Xan
de Arzua".
Segundo don Xosé Puga Brau, historiador
e escritor alaricano, falecido non hai moitos anos, existia daquela unha importante
comunidade xudea en Allariz, asentada
ao pé da muralla e nas proximidades do
Castelo, na zona chamada "Socastelo";
levaban unha relación de convivéncia cos
cristiáns, ainda que dadas as diferéncias
relixiosas de cando en vez descarregábase a agresividade, case nunca de forma
violenta, mais si através de chanzas e
bromas e chegando a ironizar coas causas máis sagradas.
Chegada a festividade do Corpus, os cristiáns organizaban ano tras ano a correspondente Procesión coa solemnidade que
requiria o acontecimento, aparecendo
descrita da seguinte forma: "26 gaitas precedian a procesión e os grupos de danzas
dos Grémios. A procesión partia do Eiró
acompañada polos párrocos de San Pedro, Santiago, Santo Estevo e o Prior de
Vilanova, ademais do Correxidor da Vila,
Procurador Xeral e demais autoridades".
O discorrer da comitiva ia por dentro dos
muros e logo saían cara o Mosteiro de
Santa Clara, intre que aproveitaban os xudeus para boicotear o acto.

A versión dun antropólogo

Aporta este antropólogo unha teoria válida
como explicación a tantas versións: "O povo foi aplicando a lenda segundo lle parecia e de acordo coa realidade de cada etapa histórica: unha vez para atacar aos xudeos e outra para rirse dos cobradores de
impostas". Vemos pois a Xan de Arzua como heroi que loita contra as inxustizas,
contra o fustigamento ou contra os impostes: un símbolo aplicábel a calquer situación. "A recuperación hoxe da Festa do Boi
-incide- nunha réplica da procesión relixiosa. A festa e Xan de Arzua van trocando
o seu rol, van modificando o seu papel segundo pasa o tempo e varian as drcunstáncias e os contextos, ainda que o mito é
o mesmo. O mito transfórmase externamente mais conserva a súa significación.

Á parte destas duas versións, algunha
máis hai, observaremos a destacada importáncia deste animal nas labouras agrícolas e ainda hoxe podemos ver frecuentemente á xugada de bois arando as terras. Albiscamos, polo tanto, algunha reminiscéncia do rito agrário: exaltación da
forza do animal e a relación deste coa fertilidade, tanto da terra coma do gando.
Unha fonte de riqueza básica desde tempo imemorial nestas terras de Allariz. •

on podia ser doutra maneira.
Primeiro, inundaron o mercado
cinematográfico e televisivo con policias e rambos xusticieiros e vingadores , que non paran nas minúcias formais dos direitos individuais nen nas
fronteiras soberanas. Todo iso foi como un traballo de mentalización prévia.
Agora chega a espadeirada legal definitiva, a que ven de dar o seu Tribunal
Supremo: admitir o proceso, nos Estados Unidos, dun cidadán mexicano secuestrado no seu país por encargo da
policía estadounidense.
En realidade , máis espectacular fora
en Panamá: mandaron todo un exército para levar a xuício -nun tribunal
norteamericano, por suposto- ao xeneral Noriega. Prolongación da tradicional doutriria intervencionista norteamericana, desta volta cuidadosametne personalizada e co narcotráfico como pretexto, pero coa mesma prepoténcia dos aparatosos despregues militares, tan repetidos ao longo da sua
história.
Estes arrogantes imperialistas pretenden apropriarse até da fermosa utopía
dun mundo sen fronteiras , natural mente coa condición de reservarse o
papel de xendarme , sen nengun tipo
de limitacións .
O problema é que, cando a condenada
guerra do Golfo, receberon o permiso
internacional e agora xa non hai quen
os pare.+

VOLVER AO REGO

O

tillo de Bouza Brei, Fermin, comenta no Faro: "A guerra do
36 cortou todo o traballo a meu pai e a
toda unha x~neración . A partir de aí o
que fixo foi sobrevivir". Fraga lribarne,
que agora celebra o "Ano de ·Bouza
Brei" coma se el mesmo lle termara do
pulso cando escrebia Nao senlleira,
declaraba o pasado mes de Setembro,
na edición española da revista Playboy, que a ditadura '.'cumpriu unha función na história de España e, en conxunto, será xulgada como moi positiva
dentro duns anos". Fraga afirmaba tamén, en alusión á leí de prensa da sua
autoria, que "hai cuarenta anos existian demasiados exaltados aos que
non se lles podia deixar escreber ao
seu libre albedrio". •

