ANO XV• 9 DE XULLO • 1992

PERIÓDICO GALEGQ SEMANAL

A sua derrota 104-31
na asemblea da ARE desprázao
tamén da política estatal

Europa
dalle cabazas
a Fraaa

, ,

Fraga teimou en ocupar a presidéncia
da ARE como xeito de lexitimarse
democraticamente a nível europeu.
Pero as rexións non quixeron esquecer
o pasado, apostando por unha liña
democrática e nacionalista representada
en Pujol. Esta derrota esfarela o eixo político
do actual Governo autonómico,
deixándoo sen capacidade de manobra,
tanto a nível internacional
como estatal.

XOSE LOIS

Ramon L. Suevos:
IJiai moito que aprender
do modelo xaponés'

O 2,8 da povoación galega terá
acceso
gas natural o ano 2002

ªº

O trazado do gas natural, proxectado polo Instituto Nacional
de Industria (/NI), 1erá como
primeiro cliente á empresa do
IN/ Alúmina-Alumínio, que na
actualidade consume o 50 por
cento da enerxia eléctrica que
produce o noso país, subvencionada á sua vez polo Estado

A necesidade histórica do socialismo, o fracaso do modelo soviético e a defensa dun socialismo de mercado, sen esquecer
as notábeis interrogantes que abre esta última alternativa,
mesmo a nível da própria natureza humana, son as matérias
tratadas por Ramom L. Suevos no seu último ensaio Socialismo e mercado, recentemente publicado na Editorial Laiovento. Obra estrutural na que o autor realiza un notábel esforzo
de síntese e que se situa no cimo das línguas peninsulares
sobre un tema aberto.

nun cincuenta por cento. Esta
situación de priviléxio non está
permitida palas normas comu n itári as. Segundo as previ sións do INI n1es do ano 2002
está previsto que un 2 ,8 por
cento de povoación galega teña acceso ao gas natural.
(Páxina 7)

Ramón Villares:
'A miña crítica aos comentários
·de texto foi errada'

(Páxinas 24-25)

'Cando as notas están a piques de ser publicadas e
amansaron as augas do conflito da selectividade, o rector da
Universidade de Santiago afirma que o conflito lonxe de de-

bilitar a sua equipa afianzouna
e asegura que haberá resultados da investigación dos feitos
antes de comezar o vindeiro
curso.
(Páxina 9)

George Peterken:
Non se pode exp.l otar o monte
con critérios industriais'
1

CARLOS PUGA

César Aguiño foi xulgado en Pontevedra
o dia 6. O 30 por cento
dos xóvenes galegas decláranse obxectores segundo un informe do Consello da Xuventude.

··A este cruce de Robin dos
Bosques e xefe de oficina forestal, consúltano governos de
todo o mundo cando queren
facer un plan de conservación
de bosques. George Peterken
combina a paixón do conservacionista cun positivismo de
axente de seguros. No seu país dirixe o Consello para a
Conservación da Natureza.

Descobreu que a ecoloxia pode comprarse con cheque cando non hai outro remédio. lnterveu nas Xoráadas lnternacionais sobre a Conservación
do Bosque Atlántico organizadas por Adega no Pazo de Mari ñ an e conmoveuse á vista
dos eucaliptos plantados á beira dun ria .
(Páxinas 14-15)
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Grande parte da Europa conservadora aliñouse con Pujol

Fraga queda sen aliados estatais
e descalificado no exterior
ALFONSO EIRÉ - PACO SOTO

As consecuéncias políticas da derrota de Fraga lribarne na sua tentativa de acceder á presidéncia da Asemblea
das Rexións Europeas, exténdense a Galiza. Por unha parte quedou desarborada a liña principal de actuación da
Xunta cara o exterior, por outra perdeu a capacidade de aliarse coas nacionalidades históricas. Fraga fica a
expensas de Felipe González e arrasta a política autonómica na frustrada xeira europea.
Fraga lribarne comezou a andar
de cacho para testo. Non tiña
paradura. Nen que collese o Baile de San Vito adaptado á política. De Porto a Bretaña; de Normandia a Bruxelas; da sua amada Baviera á denostada Boémia;
do Piamonte curiacense á católica Cracóvia, só no rries de Xuño.
Antes xa andara dando saltos a
Portugal, Andalucía, Inglaterra,
Catalunya, Euskadi, París, Luxemburgo, Madrid, Astúrias e, no
medio da curricaina, a Cuba pa..:
ra darse un bronceado de democrácia e campar mellar por Europa adiante ...

guir e tamén nas forzas despregadas polos contrincantes.
Fraga soubo en Montpellier, case dous meses antes do día fatídico, que se ia apresentar Jordi
Pujol. Tivo constáncia tamén de
que non tiña posibilidades de
gañar sobretodo polo receo que
representaba o seu pasado franquista, asi o constataron alguns
enviados especiais. Na vez de
recuar, de cambiar de política e
realizar unha aproximación a
Catalunya, con quen estaban
tendidas as pontes despois da

sua visita a esta nación e do
anúncio da Administración Unica, afianzándose na política estatal, deixouse levar, máis unha
vez, polo seu ímpetu carasterístico que o converteu nun perdedor en política.
Volveu aparecer o Fraga lribarne peito de lobo, na vez do político reflexivo e comezou unha fuxida cara adiante confundindo a
política en Europa cunha campaña eleitoral na Galiza. Colleu os
zapatos de sete légoas, o fax de
mesiña de noite e a sua equipa

de asesores e dedicouse nun
mes a percorrer oito países.
Lanzado como estaba foi incapaz de retroceder nunha aspiración convertida en obsesión , algo característico deste ex Ministro, e non soubo ou non quixo
ler os signos políticos. Dáballe
igual que a Pujol o recebese
Havel en Praga e a el só un vice-presidente, que os máximos
responsábeis de Baviera estives en, casualmente , de vacacións, o mesmo que os da Bretaña ou Paris . Ao final , todo

Fixo, na procura da presidéncia
da Asamblea de Rexións Europeas, un organismo descoñecido
e sen nengun protagonismo político nen representativo, unha
idea capital (maroma que subiría
á Galiza da periféria), converténdoa no espiñazo da sua política,
até o ponto de que as demáis
actuacións exteriores programounas en función do obxectivo
básico de presidir a ARE, sen
que o Parlamento e o povo galega no seu conxunto fosen nunca
informados de cales serian as
grandesavantaxes desta iniciativa que absorbía todos os folgos
presidenciais e números do orzamento.

Fraga, nos seus cálculos, aspi raba a contar cos apoi9s de 18
votos socialistas e 17 das re xións do Leste, precisamente alguns dos votos máis progresistas. Ao final , segundo se comentaba na Asemblea, só obteria o
respaldo dos portugueses, dalgunhas das províncias irlandesas, católicas e antiabortistas ;
asi como de parte dos conservadores británicos e das rexións
baixo governo PP no Estado español. Os democristianos, grupo
ao que está homologado o PP,
tamén lle fallaron.

Dáballe igual que
os máximos
responsábeis de
Baviera estivesen,
casualmente, de
vacacións, o
mesmo quS"os da
Bretaña ou Paris.

O 3 de Xullo, Fraga lribarne recolleu os froitos dun obstinamento persoal e dunha actuación po1ítica que se evidencipu claramente errada: acadaba unha clara derrota no próprio campo
compostelán. O resultado non
deixa lugar a dúbidas nen a desculpas paliativas: Pujol 104 votos, Fraga 31.

A candidatura de Fraga
non contentaba a
ninguén
Fraga non contentaba aos nacionalistas, nen aos demócratas ,
nen aos de esquerdas, nen aos
das rexións ricas, e tampouco
aos das pobres. A sua proposta
era de alineamento ideolóxico e
de mantenimento do status-qua
pasivo das rexións europeas,
frente á idea pujolista de relanza
á organización. Baltasar Porcel
afirmaba no xornal conservador
catalán, "La Vanguardia" : "quen
ia votar a Fraga, só os insensatos, a politiquería e a correlixión".
O presidente da Comunidade de
Madrid, Joaquín Leguina, fora
claro ao chegar a Compostela ao
afirmar que era impensábel que
os progresistas europeus votasen a Fraga lribarne, dado o seu
pasado político.

A magnitude da derrota
A magnitude desta derrota hai
que medila, ademais de pola
magnitude dos marcadores, nos
meios empregados na loita, na
insignificáncia que se ia conse-

Na vez de realizar
unha aproximación
á Catal~nya, con
quen estaban
tendidas as pontes
despois do anúncio
da Administración
Única, deixouse
levar.

quedou máis ou menos claro.
Os bávaros integráronse na
candidatura de Pujol e algunhas
rexións francesas artellaron unha candidatura alternativa.

Diversos meios cataláns puxeron
de manifesto, antes da Asemblea o pasado político de Fraga,
como Ministro da ditadura fran quista, colaboradora do nazismo
e membro de Gabinetes que asiMERCE ARE S I V. N.

Fraga agasallou explendidamente aos asembleistas. Non deixou que pagase o ARE e a Xunta correu con todos os gastos.

(Pasa á páxina 4)

MER CE AR ES V. N.
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mo o Fraga estadista?
-r...

A política de Fraga lribarne fracasa cada vez que
ten que contrastala coa realidade. A sua derrota
sen paliativos.na Asemblea da ARE non é máis
que unha mostra cuantificábel numericamente, e
por ende, máis fácil de perceber, das moitas que
está a sofrer na sua andaina autonómica. Pero é
máis que un simples fracaso político, xa que non
só fixo da consecución desa presidéncia
representativa o espiñazo da sua actuación
pública, senón que programou e cifrou a sua
política interna nunha relación causa-efeito coa
sua política exterior.

_
)
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A ARE tratará de impoñerse ao Canse/lo de
Municípios e Rexións criado en Maastricht

Puiol ten previsto reforzar
9 papel das rexións
A Asociación das Rexións de
Europa (ARE) foi criada en
1985 co apoio destacado de
Jordi Pujol, o cal albiscou neste organismo un médio para
ter voz própria na CE, sen pasar pola CONSEO (Confederación de nacións sen estado
de Europa Ocidental), organización de carácter demasiado
radical na sua opinión.
Pujol consegue, ao segundo
intento (xa o intentara na eleición anterior) presidir este organismo exterior á CE ainda
que recoñecido pala mesma
desde 1988.

É moi difícil saber cantas "rexións" pertencen exactamente
neste momento á ARE pero son
probabelmente máis de 200.
Unha parte delas corresponden
case ás províncias, outras a rexións máis ou menos definidas
e só unha minoría pode identificarse con nacións sen estado.
Nos últimos anos a ARE, unha

organización até agora de escaso predicamento , viu incrementando o seu número de
sócios con polacos, rumanos e
checoslovacos , ansiosos de
establecer vías de conexión
coa CE. Jordi Pujol declarou
xa en várias ocasións que utilizará a ARE para facer de panca de presión das rexións. lsto
requerirá que· o organismo sufra un revulsivo, incrementando os sinais de identidade dos
seus componentes e o seu peso político na CE.
O Tratado de Maastricht contempla a existéncia dun organismo denominado Consello
de . Municípios e Rexións de
Europa que desde Maio preside o alcalde de Barcelona
Pasqual Margall. Este consello
debe, segundo o Tratado, outorgar un posta de priviléxio ao
presidente da ARE, pero a posición de Pujol sobre este organismo é clara, considerao
"contraditório e estéril por incluirás cidades". +

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

Máis dunha vez ternos definido a política de
Fraga lribarne como unha política de imaxe, unha
política representativa, na que o que importa son
as apariéncias e o papel áulico do Presidente da
Xunta. Estratéxia de imaxe sustentada nun
imenso organigrama propagandístico que pon
como verdades canónicas as arelas
presidenciais, sen que a maioria dos meios de
comunicación (a maioria dos privados ·
hipotecados e os públicos exclusivamente ao
servizo da imaxe presidencial) fagan un raciocínio
crítico da realidade.
Só asi se pudo disimular ante a opinión pública
maioritária o fracaso da política que está a levar a
cabo a Xunta e que o seu Presidente uniu
indivisibelmente ás suas apeténcias
personalistas.
Fraga lribarne moveuse nestes dous anos e pico
de mandato autonómico a golpe de obxectivopropaganda. Calquer das metas básicas sairon
esnafradas cando tiveron que enfrentarse coa sua
realización prática; cunha realidade máis alá dos
balados do laboratório presidencial das ideas.
O primeiro grande obxectivo foi o de facerlle
frente á crise do agro galega através dun "Plano
Agrário", feíto á medida comunitária, que foi
apresentado en Bruxelas. Este deseño salvador
non foi sequer aceitado por unha CE que non
está disposta a investir os seus fondos
compensatórios na eucaliptización da Galiza.
Tamén no sector agrícola apostou pala Unión
Leiteira Normanda (ULN) para salvar a LARSA,
non só concedéndolle á empresa francesa as
axudas que lle negara aos proprietários
galegas, senón xestionando directamente
créditos para a cooperativa normanda. A U LN
deu na quebra e LARSA e os produtores

galegas volveron quedar na estacada.
Outía das grandes apostas foi a das
transferéncias. Conseguiron a toda presa a de
sanidade, sen que se recoñecese a débeda
histórica. Ao mes de terse realizado a
transferéncia a Xunta tivo quehabilitar un crédito
ponte de 20 mil millóns de pesetas para poder
facerlle frente aos gastos. Aos poucos meses
Fraga víase na abriga de trocar de conselleiro,
pero o recámbio, Romay, segue sen atapar un
modelo de sanidade axeitado, sobretodo aos
poucos meios dispoñíbeis.
Nas autovías, despois de lograr o consenso
parlamentário, negociou á baixa (tres anos) e,
ainda asi , a realidade e as declaracións dos
responsábeis do FEDER están a demostrar que
os prazos pactados non se van cumprir.
Outra grande aposta propagandística foi a da
Administración Unica. Aconsigna tivo éxito e
despois de conseguir grande repercusión, a
proposta foise esvaindo pouco a pouco e o que
comezou a ser apresentado como unha
reivindicacíón nacionalista acabou como un
cántico á unidade de España, agardandoque os
distintos fontaneiros vestisen a idea e tentando
pactar con Felipe uns ritmos de execución que
Fraga precipitaba na sua impaciéncia.
A proposta de descentralización administrativa,
austeridade e dirección política única, quedaron
en boas intencións atrancadas polos problemas
internos do PP. A descentralización non foi
posíbel realizala; os postas de altos cargos e
asesores aumentaron dia a dia, sobretodo no
staff presidencial e Cacharro Pardo desengarillou
o anunciado "Plano de Comarcalización".
Outra das grandes bandeiras é a do turismo (nun
reviva/ dos anos sesenta) como sector
dinamizador da economía, enganchado ao
tinglado propagandístico do Xacobeo 93. Esta é a
única vincha que ainda lle queda sen pinchar,
porque falta ainda un ano para poder analisar os
resultados. De momento até o sumiso e
inoperante Consello da Cultura cuestionou as
obras que se están a realizar, enfrentando ás
Consellarias de Cultura e Relacións lnstitucionais.
Ulo a imaxe de gran estadista que nos queren
vender?
ANOSA TERRA
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Fraga tratou de
demonstrar
durante dous anos
a sua categoría
política, da que
serian mostra os
recebimentos no
exterior.

Mentres os galegas destacaban
o seu perfil "dialogante" e "a sua labor a prol da liberdade de expresión"

O pasado de Fraga
.
lembrado nos periódicos de Catalunya
Mentres a maioria dos corresponsais de xornais europeos
acreditados no Estado español
ignoraron ou apenas dedicaron
espácio á eleición do presidente
da ARE, os xornais de Galiza e
Catalunya oferecian panorámicas contrapostas dos respeitivos candidatos.

(Ven da páxina 2)

naron penas de marte. Namentras vários médios galegas sinalaban como méritos de Fraga a
sua "lei de prensa"; elaborada
durante o franquismo e o seu suposto ''talante liberal e dialogante". Fara das nasas fronteiras o
caso de Fraga lribarne era comparado co de Kurt Waldheim,
eleito presidente austríaco, mália ter colaborado co rexime nazi.
Austria sofreu por ese feíto o boicoteo internacional.

El País, na sua edición catalana
do dia 4 de Xullo, sinalaba que
Manuel Fraga foi "incapaz de
arrastrar ás dereitas europeas,
pero tamén aos rexionalistas
conservadores españois".
El Periódico de Catalunya comparaba no seu editorial a traxectória democrática do presidente
catalán coa do "antigo ministro
de Franco" que "puido ser definitiva para alguns eleitores".

"Elexir· a Fraga como Presidente", afirmaba un enviado especial
francés o dia das votacións, "seria lexitimalo e, con el, lexitimar o
fascismo. Europa non está disposta, non pode esquecer, na
sua construción, o seu pasado".
Para pór máis énfase na sua
afirmación facia a cita: "lamentábel o pava que non aprende da
sua história; se aqui o elexiron,
alá vostedes, pero•non nos pidan
que fagamos o mesmo."

El Observador destacaba "o
apoio dos socialistas, imprescindibel para chegar a presidir a
ARE, que ven a sumar outro
chanza máis á dilatada carreira
de aproximación entre o PSOE
e OS nacionalistas".

Vidas non paralelas
Nos días anteriores á votación a
prática totalidade dos diários
cataláns salientaban as diferéncias no tocante a diálogo e traxectória dos políticos catalán e
galega. Avui falou, en referén cia a Pujol, da actividade clandestina durante a dictadura de
Franco, a sua detención, a sua
dedicación á actividade económica e financeira e a sua participación activa na vida política
catatana na etapa democrática.
Do presidente da Xunta Avui
lembraba o seu carrego de Ministro de Información e Turismo
durante o franquismo.

As repercusión na Galiza
Fragatratou de mostrar durante
dous anos a sua categoría política, da que serian boa mostra as
suas viaxes e os recebimentos
no exterior. Tales eran tamén as
mellares armas para incorporar
Galiza ao ámbito europeo, por
máis que voltase de cote cos
bulsos vacíos. A derrota obrigao
él procurar tardiamente outras alternativas. Galiza quedou ademais fara do concerto estatal.
Fraga rachou os vínculos coas
comunidades históricas, nave-

Fraga rachou
os vínculos coas
comunidades
históricas.

Vencedor e derrotado xuntos. En segundo término Juan Cruz Alli , presidente navarro da UPN-PP, que non quixo pronunciarse sobre o seu voto.
MERCE ARES I V.N.

Jordi Barbeta, subdirector de po1ítica de El Observadarqueixábase, por outra parte, da "campaña
publicitária de Fraga" que "causou certa irritación na delegación
catalana". Esta críticaconcordou
coa de gran parte das representacións que consideraron ''vulgar
e imprópria" a propaganda colocada pola Xunta nos autobuses
e as publicacións repartidas con
fotografías de Fraga.
Pero sobretodo chama a atención a diferente interpretación
das traxectórias de Fraga e Pujo! mostradas nos xornais galeg os. Todos eles incluiron en
días anteriores titulares e co-

mentários que daban por segura a vitória de Fraga e en nengun momento se fixo mención
ao pasado político de ambos.
Por suposto, este tema é tabú
nos médios de comunicación
galegas que non utilizan xamais
o segundo apelido do presidente da Xunta para distanciar a
sua actual imaxe da que tiña
durante o franquisrno.
El Correo Gallego publicou, en
vários idiomas, un pequeno currículum de ambos presidentes
autonómicos . De Manuel Fraga
afirmaba que "como ministro de
Información e Turismo, de 1962
a 1969, realizou unha importante

labor a prol da liberdade de expresión". "Protagonista decisivo
da transición española, sinala o
mesmo xornal, contribuiu a ela
primeiro desde o seu posta de
embaixador en Londres, de
1973 a 1975 e posteriormente
como ministro e vicepresidente
do primeiro Governo da Monarquía". O periódico compostelán
salientaba tamén "o seu carácter conciliador e dialogante".
No perfil de Jordi Pujol El Correo
Gallego destacaba as frases pronunciadas polo político catalán
de "Cataluña é como Croácia" e
"Cataluña é unha nación e ten direito á autodeterminación".•

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

gando en terra de ninguén e maniatado ás decisións da Moncloa
e ao protagonismo que queira
oferecerlle un PSOE que demostrou que só o usa para o que lle
interesa (os alcaldes socialistas
galegas co seu apoio o que facian era enfrentar o sacíalisma
das cidades co nacionalismo dos
pavos que representaba Pujo!) .
Fraga, nos seus traspés indivi-

dual, (ainda que traten de carregarlle a culpa aos seus asesores, cando é notória a cabezonaria do Presidente) arrastou non
só a toda a política da Xunta, senón que deixou á Galiza nunhas
condicións políticas empioradas,
palas que deberá responder. As
picas viraron lanzas e mesmo
Aznar soltou outro dos cabos
que o amarraban ao patrón.+

Fara das nasas fronteiras o caso de Fraga
era comparado ca de Kurt Waldheim,
eleito presidente austríaco,
mália ter colaborado co rexime nazi.
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Historia de Galicia
Os Irmandiños
Textos, documentos e bibliografia
de

Ans~lmo
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Proximamente:

López Carreira

1ª EDICIÓN ESGOTAOn.' A2ª EDICION ÁVE~OA

Esta obra oferece documentos e
textos de leitura accesíbel para un
público preocupado pala historia
de Galicia, a quen compre dotar
dos meios para a interpretación
axeitada do proceso histórico,
que ten neste período unha
inflexión fundamental.
PVP: 950 pta.
N 11 de páxinas: 148.

· .

A romanización

da Galicia
de Felipe Arias

de F. Carballo, F. Senén, A. López Carreira,
Luís Obelleiro e Bieito Alonso
. · 2' EDICIÓN ESCOTADA. A3ª EDICIÓN AVENDA · .

.

Novas inves~igacións e novas
necesidades sociais esixen un
novo esforzo de interpretación
na mesma liña intencional:
obxectividade e visión do
proceso histórico de Galicia
desde Galicia.
PVP: 1590 .pta.
NR de páxinas: 288.
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A solución, segun a CIG, pasa pala racionalización do sistema

A ORA non resolveu o problema·do aparcamento
e agora é unha constante fonte de conflitos
• M. VILAR / H. VIXANDE

grandes superficies.

11

A tarxeta de residéncia tamén é
motivo de polémica entre Plataforma e Concello. Este esixe estar censado ou ter o coche dado
de alta en Santiago. Ainda asi
non soluciona totalmente o problema porque "hai máis residentes que prazas de aparca.mento,
de tal xeito que os automobilistas vense na abriga de aparcar
en ruas fóra da zona de validez
da sua tarxeta", indica Calvelo.

Hai que facer que a ORA
funcione para regular o
aparcamento, ou deixar de
aplicala, porque se
continuamos así a
desobeciéncia civil vaina
facer ir esmorecendo e iso
pode sair moi caro"
asegura Antolín Alcántara,
da INTG-cig, cando
comenta unha cuestión tan
problemática como está. A
INTG en Vigo representa á
maioria dos traballadores
da empresa concesionária.

Desobediéncia civil
En Santiago hai un antes e un
despois da xornada de desobediéncia, que mudou o comportamento da grua. Hoxe a sua actuación é máis relaxada, só retira
os coches estacionados en doble fila ou mal estacionados. Esta polémica viuse reproducida en
Vigo ao pouco de se instaurar a
polémica taxa, e o a adxudicatária da grua, Construcciones y
Contratas, a mesma empresa
, que a ORA, tomou esta decisión.

No Ensanche compostelán un
movemento organizado e com posto por 16 organizacións veci ñais, sindicais e políticas, articula a loita contra a ORA (Ordenación e Regulación do Aparcamento) a través da denominada
Plataforma Anti-Ora.
Un grupo similar, a Comisión Anti -Ora, funcionou durante uns
meses en Lugo, segundo informa Francisco Arrizado . Ali o
BNG vai presentar esta mesma
semana un recu rso contencioso
administrativo para que sexa
convocado un pleno extraordinário sobre a ORA, despois de que
solicitasen repetidamente a sua
celebración . Este grupo considerou , desde o princípio, que as
1.800 prazas implantadas eran
excesivas, e propugnou que se
limitaran ao recinto amurallado e
a algunha rua próxima. "Ante todo, preocúpanos a falta de información da que dispomos, e que
o Concello renúncia a manter
unha postura firme diante de
APARKISA , a concesion ária ",
asegurou a concelleira nacionalista Branca Rodríguez Pazos.

A desobediéncia civil é un fenómeno comuna todas as cidades
galegas, e incrementouse a raiz
da promulgación dunha senténcia que non outorgaba valor probatório ás denuncias formuladas
polos vixiantes da ORA contra
os veículos que sobrepasaban a
hora indicada no ticket. Agora,
para isto, é preciso o concurso
da policía municipal.

Rentabilidade en Vigo

Racionalizar
o aparcamento
"A ORA socializa o chan" aseguraba o concelleiro de tráfico
compostelán no momento da
sua instauración , inaugurando
un sistema que logo ia trasladarse a várias vilas do país. Mais
aquela "garantía da xusta distribución das posibilidades da via
pública para aparcamento " non
veu a solucionar o problema.
"Todo o contrário -asegura Xosé
Fernández, integrante da Plataforma-, fixo que fose máis caótico. Non hai tal ordenación, hai
tan só un interés recadatório e
unha utilización das ruas como
aparcamentos privados".
A contia das multas, 5.000 ptas.
por sobrepasar o periodo de esta-

·o

A concesionária da ORA en Vigo, deberá poñer en coñecimento do Concello o volume da sua recadación.

cionamento, foi o detonante dunha campaña de protestas que
agora vai camiño de xudicializ9rse. "Nun princípio -asegura Lois
Calvelo, outro membro da Plataforma-, denunciamos as multas
por abuso de autoridade e abuso
político, logo pasouse a comba.ter
a grua e agora xa andamos polos
xulgados. Con todo, e pesia a unha progresiva radicalización da
postura, a Plataforma compostelá

P O R T U N 1D A D E ,

POR TER QUE EMIGRAR
RENAULT 11TXE1.700 ce. P0-0797-X
- 5 anos.
- Moi bon estado.
-Todos os cámbios de aceite
marcados por fábrica no seu

Teléfono: 20 28 23

tempo.
- 2 limpezas de motor ao ano.
- Mecánica e carroceria en
moi bon estado.

Referéncia: R-11

non se enfrónta á ORA, senon á
regulación do aparcamento como
está concebida'', engade.
A campaña discorre en várias
frontes. ''Ternos recollido máis de
2.000 sinaturas entre traballadores e comerciantes DO Ensanche
-asegura Calvelo-, e o 30 de
Maio fixemos unha xornada de
desobediéncia que provocou un
intenso debate entre a cidadania". Neste sentido, a.inda hoxe
moitos comércios do Ensanche
teñen pendurado o carteliño de
este establecemento está contra
da ORA. "Para nós é moi claro comenta Xosé Fernández-, a
xente mira que é un roubo ou un
imposto paralelo ao IRPF".

Regulación
ou recadación?
En Vigo a intención reguladora
.que tiña nos inícios trocouse en
ánimo recadador, ao solicitar a

ANXO IGLESIAS

empresa adxudicatária da concesión administrativa para a sua
explotación un ha suba de 1O
ptas . por cada média hora de
aparca.mento indicando que "os
ingresos son inferiores ao previsto debido á desobediéncia civil,
que en Vigo ascende ao 25%".
Compostela ten o problema engadido de que moitos dos traballadores da hostelería e do comércio vive fóra da cidade. "Desplázanse todos os dias -di Lois
Calvelo-, e teñen que facelo no
seu próprio veículo porque o
transporte público colectivo é deficitário ou simplesmente non
abarca todo o rural. En xeral
mensualmente unha destas persoas ten que gastar 10.000 ptas.
no aparcamento".
Para a Plataforma en Compostela, ademais, a ORA incide nega-.
tivamente no pequeno comércio,
lago que desvía ao público ás

Vigo é a cidade da Galiza con
maior número de prazas afectadas pola ORA, 5.500. Este volume causou algunhas distorsións,
logo que un 15% das prazas non
son ocupadas. Segundo cálculos
da INTG-CIG, sindicato que representa a boa parte dos 87 traballadores da Concesionária, os
ingresos diários por este concepto son de 1.350.000 ptas., o que
fai ao ano, logo de descontar gastos e amortizacións, un total de
11 o millóns. A previsión do Concello era a de obter uns benefícios de 50 millóns anuais, pero
estas cifras veranse superadas
porque lle corresponde o 80% do
total. "Por esta razón eremos que
non é preciso subir a taxa -explica Antolín Alcántara, da INTG-,
mais ben haberia que racionalizar
o sistema, eliminando ese 15%
de prazas que non se ocupan, e
empregando aos traballadores
para o que foron contratados, isto ·
é: para facer unha verdadeira regularización e aproveitamento do
aparcarriento como ben escaso
que é. E preciso desterrar o ánimo recadatório".
Mentres a rentabilidade en Vigo
é tan alta, o PSOE denunciou
que en Lugo o Concello debe 18
millóns á adxudicatária da concesión APARKISA.
As cantas destes servícios non
están claras, en Compostela a
Plataforma acusa ao Concello de
"secretismo ao non dar a coñecer
as cifras reais, sen que se saiba .
que recada ou deixa de recadar".
En Vigo o próprio Cancelo ven de
protestar recentemente diante da
auséncia dunha auditoria e da
presentación das cantas.•
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• Os países ricos
reúnen se
para arranxar o
mundo

• Primeira
reforma
da Constitución
de 1978
A até agora intocábel, nen
de palabra, Constitución
española vixente, vai
sofrer o primeiro cámbio,
para adaptala a
imperativos externos: os
acordos de Maastricht.

TollEAN DO

ESTA
•

•

UN FVNCnn-/AKIO

exPt.i CAN bo
AQUEl.J;¡
bC

Do

RE FéRfl<JTu

Todos os grupos políticos,
presentes no Parlamento
estatal, agás HB, que
nunca é citada para poder
acoplar a palabra
unanimidade, están de
acorde no cámbio.

M.4A <; TICte4(

Os governantes dos sete países
máis ricos do mundo reuníronse
en Munich, para fixar a política
que van seguir nos próximos
seis meses. Entre os acordos
que fan chegar á opinión pública
figura a idea de baixar o déficit
dos estados, aumentar o aforro
dos cidadáns, para tratar de
impulsar o comércio e o apoio
condicionado aos países do
Leste europeu.
Receberon tamén a Boris leltsin,
escoitaron as suas demandas de
axuda e decidiron que lles
conviña reforzar o seu papel
político, pero, en troques, non
quixeron aceitar o seu pedimento
dunha moratória na débeda
externa da URSS, impóndolle,
ademais, condicións políticas,
para proporcionarlle unha axuda
económica por parte do Fondo
Monetário Internacional.
Tamén decidiron que a Unión
Europea Ocidental vixiará por mar
o embargo a Sérbia, ainda que
este deberá ser protocolário, pois
hai fortes intereses polo médio.

A reforma permitirá que os
residentes no Estado
español, naturais dos
países da CE, podan ser
eleitos concelleiros . •

• Paralisadas
as obras
do aparcamento
no Ferrol

• Ábrese o xuízo
contra os
procesados na
Operación
Mago
A Audiéncia Nacional decretou a
abertura do xuízo oral contra os
52 procesados na denominada
Operación Mago, que realizou o

A CEE, a UEO e a ONU
reuniranse nos dias seguintes
para facer efectivos estes
acordos que deben tomar os
organismos antes sinalados.

xuíz Garzón contra os
narcotraficantes.
As vistas non oomezarán,
probabe:lmente, até a próxima
primavera, desestimando o xuíz
as alegacións do coñecido home
da jet set, Carlos Goyanes, que
pretendia ser xulgado en solitário.

Outros sumários anteriores por
narcotráfico seguen ainda abertos
sen que se celebrasen as vistas.+

O cúmio G-7 provocou as
protestas non só de numerosos
ecoloxistas e antimilitaristas
alemáns, senón de emigrantes
europeus, sobretodo turcos. As
protestas foron violentamente
repelidas pola policia, sen que a
maioria dos xornais do mundo se
fagan eco destes incidentes,
pero sen citar aos imigrantes. •

O Tribunal Superior de
Xustiza dictou a
paralisación cautelar das
obras do aparcamento que
o Concello do Ferrol
estaba a construir no
Cantón de Molins por
danar o entorno e cortar
numerososas árbores de
gran valor.
O governo municipal
(PSOE-EU) entendeu esta
medida como unha
persecución política da
Xunta, anunciando unha
"ofensiva política", ainda
que o primeiro en
denunciar o atentado
urbanístico-ecolóxico fora
o BNG.t

•Modificación
do rueiro
en Chantada
O pleno da Corporación de Chantada acordou criar unha comisión para mudarlle o
nome á maioria das ruas da vila, pois ainda
conservan os nomes predemocráticos. A
.proposta do grupo do alcalde, os nacionalistas de Chantada Nova, tivo escaso eco
entre os outros grupos. O portavoz do
PSOE, que comparte tarefas de governo,
sinalou que a proposta era "pecata minuta,
os símbolos non teñen importáncia, o cámbio de nome causaralles perxuízos aos comerciantes e viciños e nós ternos que defender os intereses dos nasos eleitores".
Manuel Varela, portavoz do PP (nas anteriores eleicións apresentárase polo PS(3-EG),
afirmou que non tiñan nengun interese "en
tratar este tema", considerándoo "inoportuno
e non importante", coincidindo co PSOE e
que o cámbio do nome das ruas "só lle causa problemas aos viciños".•

•A Xunta négase a
intervir
no prezo do leite
O governo autonómico considerou desmedidas as pretensións da Mesa do Sector Lácteo, que agrupa a sindicatos e indústrias,
por solicitar que se subvencionase con dez
pesetas o litro de leite producido na Galiza.
Fraga lribarne considerou que estes pedimentos non se axustan a realidade económica presupostária da Galiza, no marco
presupostário da Comunidade Autónoma,
nen tampouco no marco xurídico do mercado único.
Os sindicatos critícanlle o feíto de que o
presidente da Xunta tivese pouco tempo para estudar os problemas do sector lácteo , afir mando , ademais , que "todos os
países dedican fondos públicos
para axudar ao sector agrário", e
que deixe aos labregos gale·gos
"ao albedrío dos acordes do
GATI e do PC , pondo com9 úni ca política posíbel a das multin acionais".
O SLG tirou unha nota afirmando
que non entande como o Presi dente da Xunta afirma que non se
podía volver aos prezos favorábeis do contrato homologado, pero non soubo explicar porque aos
labregos se lle rebaixa, por de creto, o seu salário nun mercaco
chamado libre".

• l.U. dividida
sobre
Maastricht

Os sindicatos consideran positivo
o diálogo pero ameazan con novas mobilizacións, defendendo
por todos os meios a aplicación
dos quantums. +

Izquierda Unida segue dividida,
despois de celebrar o primeiro
Consello Político logo da 111
Asemblea. O sector maioritário,
l.iderado por Julio Anguita,
negouse a incluir rios postas
executivos a membros do sector
denominado "renovador".
Mais as diferéncias non só son
organizativas. Despois de que
Anguita solicitase un referendum
sobre Maastricht, un dos
portavoces dos reformistas·,
Nicolas Sartorius, emprazou a
Anguita a que aclarase cal seria
o voto de IU nesta consulta,
apurándose a expor que o seu
sector non só votaría a favor do
acordo de celebrarse o
11eferendum, senón que, cando
se discuta no parlamento, tamén
o apoiarán, en contra do
a¡¡:Híobado maioritariamente pala
asemib lea de IU. Ainda asi
Sartmius afirmou que, pase o
que pase,. 11.J non vai rachar.+
1

• Franza colapsada polos camioneiros
Fra~za ~ermaneceu nove dias colapsada polos
cam1one1ros que protestaban polo chamado carné de conducir de pontos. Esta nova modalidade
de permiso de conducir,da que se está estudando a sua aplicación no Estado español, permite
retirarlle o permiso de conducir a aqueles que
cheguen aos seis pontos de penalización. Os
pontos veñien dados palas distintas infraccións.
Os camioneiros non están de acorde ao considerar que eles están moitas máis horas nas estradas, polo que é l óxico, afirman, que realicen
~ái s infracdións.
1

A protesta discorrellJ fü~a das canles sindicais, polo que, ainda asinad!o un acorde entre governo e

sindicatos do transporte, as barricadas permaneceron atrancando os viais.Neste acorde contémplase que as empresas lles proporcionen outro
posto de traballo aos condutores sancionados,
gue as sancións para "contar", teñen que ser realizadas ao momento (non vale o tacómetro) e outras mellaras laborais.
Para desatrancar as estradas.bloqueo que fixo
perder a toda Europa miles de millóns de pesetas, e nos que se viron atrapados numerosos
emigrantes galegas que viñan de vacacións, o
governo empregou aos militares para retirar aos
camións e informadores para exp!icarlle os acordos aos camioneiros.+

• Cunhal anúncia
a sua dimisión
O Secretário Xeral do Partido
Con:wnista Portugués, Alvaro
Cunhal, anunciou que no próximo Outono deixará definitivamente as funcións que exerce
desde hai 32 anos.
O líder comunista explicou que a
sua saída do cargo levarase a
cabo durante o XIV Congreso do
PCP. Na sua opinión o substituto
pode ser Carlos Carvalhas. +

GALIZA E M NDO
Q TRAZADO DO GAS NATURAL
O trazado do gas natural,
proxectado polo Instituto
Nacional de Industria
(IN/), terá como primeiro
cliente á empresa do /NI

Alúmina-Alumínío, que na
actualidade consume o 50
por cénto da enerxia
eléctrica que produce o
país, subvencionada a sua .

vez polo Estado nun
cincuenta por cento. Esta
situación de priviléxio non
está permitida palas
normas comunitárias.

Antes do ano 2002 está
previsto que un 2,8 por
cento de povoación
galega teña acceso ao
gas natural.

Alúmina-Alumínio será o primeiro cliente de Gas Galicia

No ano 2002 un 2,8 por cento da povoación
galega terá acceso ao gas natural
•G.L.T.

O director de Enagás, que presentou de par do presidente da
Xunta o plan do gas natural,
anunciou que Gas Galicia serviria antes do ano 2002 a 2.000
empresas. Non fixo mención dos
níveis de consumo da rede industrial. O plan do IN/ é servir
desde a planta regasificadora
de Ferro! á Alúmina e ao complexo de As Pontes no que prevé
sustituir gradualmente o consumo de turba, que hoxe fornece o
cen por cen da central de Endesa (tamén capital do IN~. e que
procede dunha mina a ceo aberto en vías de extinción.
No acto de constitución de Gas
galicia, o IN/ anunciou que chegaria á 80.000 usuários domésticos para o ano 2002. A gasificación só atinxirá á concentración
urbana agrupada arredor dos 30
primeiros concellos o que significa
que dentro de dez anos o 2,8 da
poboación galega terá acceso a
esta importante fonte de enerxía.
Máis do 60 por cento dos holandeses, por exemplo, tiñan acceso
hai quince anos ao gas natural.

Gas Ga/icia é a derradeira empresa constituida no Estado dentro do plan do IN/, que previamente puxo en marcha vintedous
empresas semellantes.

A planta de regasificación do Ferro I chegará un barco ao mes
cargado con gas líquido. O IN/
negocia a contratación do combustible con Alxéria e Nixéria. A
avantaxe do contrato asinado no
87 por Enagas coa Unión Soviética, decidiu o relanzamento da rede estatal. Os cámbios da situación política nos principais paises
fornecedores de gas decididron
a Gas natural a recortar as extensión da rede. O trazado galega
ten unha densidade extraordináriamente baixa en comparanza
cos de Euskadi ou Catalunya.
Doutra parte, o estado ten investido a traveso do IN/ para sondar
bolsas de gas natural na beiramar
de Tarragona, Bizcaia e Huelva,
pero non quixo seguir as perforacións na costa galega, ainda que
estas contaban cun completo mapa realizado a partir de catre
campañas sísmicas con todos os
diagnósticos favorábeis. •

A Xunta celebrou en Compostela
a fundación de Gas Galicia, sociedade limitada que canta coa
participación maioritária de Gas
Natural e Enagás (55 e 1O por
cento, respectivamente), mentres lle corresponden ao Governo autónomo o 35 por cento de
accións. O investimento anunciado para unha década será de
100.000 millóns.

Instituto Nacional
de Hidrocarburos

~

Gas Holding

-~

isi%1
Gas España

O trazado da autoestrada

Gas Euskadi
NATURGAS

Gas Madrid
Gas Valladolid
Gas Palencia
Gas Rioja
Gas Navarra
Gas Burgos
Gas Zaragoza
Gas Huesca
Gas Andalucia
EGUIGASA
Catalana de Gas
GASNALSA
Gas Castilla-La Mancha
Gas Galicia

A participación maioritária de Gas
Natural é de Repsol, na que ten
control o /NI, que completa a sua
preséncia na empresa a traveso
da sua filial Enagás. O segundo
sócio é a Caixa catalana.
O gasoducto galega reproduce o
trazo da autopista e ven a corroborar o eixo costeiro de desenvolvemento. Dacordo co primeiro
plan, no interior só fornecerá Vilalba, Lugo e Ourense.

La Caixa

Catalana de Gas

1
Gas Vic
Gas Costa Brava
Gas Penedés
Gas Igualada
Gas Girona
Gas Lleida
Gas Andalucia
Gas Tarraconense
COGAS

Gas Galicia é a derradeira empresa que o INI pon en marcha.

O Director de ENAGÁS anúncia xunto con Fraga a costitución de Gas Galicia.
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CONFLITOS NO ENSINO

O SISTEMA DE ACCESO Á DOCÉNCIA
E A SITUACIÓN DOS PNNs
MANuEL BESTEIRO

Despois de moitas loitas p0la "Estabilidade no emprego" e por un "Sistema de Acceso á Docéncia xusto", ao fin xa chegamos ao absurdo.

O

Conselleiro, que non
dubida en ·sacar
partido da situación
enfrentando
colectivos, tenta agora
reformar o baremo
para novas
contratacións,
provocando máis
inestabilidade nos
Centros.

O Colectivo de PNNs, uns 1.400 ensinantes, accedemos a esta condición por un
baremo de méritos públicos, aprobado no
seu momento con un amplo apoio sindical, por ser -cando menos- un modelo
de contratacións superador do anterior
sistema baseado no favoritismo. Os
PNNs, interinos e contratados, somos produto da fálta de planificación da Administ~ación educativa, que prefire ter traballadores en precário, mobilizados xeográfica
e temporalmente, aptos para calquer asignatura, sometidos á inestabilidade laboral ... etc. Esta é a nasa realidade.
Portante, ao redor desas duas reivinidcacións históricas do Colectivo Estabil'idade e Acceso xusto- xiraron as nosas loitas, pasto que, tal como dixo Durrenmat,
"neste mundo hai que loitar até a ex1enuación polo máis evidente" ... e ás veces nen
iso se consegue, apesar de folgas, mobilizacións ... As loitas pala Estabil.idade non
deron máis que resultados parciais, quer
dicer, acordes temporais para parte do
Colectivo. A última proposta do aoo rdo,
apresentada en Febreiro á Consellairia,
ainda non tivo resposta. Calquer traballador sabe que estamos a talar da reivind icación primária de todo asalariado, a da
estabilidade do posto de traballo.
Canto ao tema do Acceso á Función Pública, todas as mobilizacións do pasado
curso por un "Sistema de Acceso xusto"
non impediron que a Xunta, o MEC e os
sindicatos CCOO e ANPE artellasen un
Sistema transitório por tres anos que viña
sendo a panacea para todos os interesados no tema. Pésie a todo os PNNs galegos mantivemos unha clara oposición ao

mesmo, do mesmo xeito que a C.l.G .. O
tempo deunos a razón, e o conflito actual
é a proba máis evidente.
Que· razóns tiñamos para rexeitar un Sistema tan "favorábel" aos nasos intereses ? Fundamentalmente pensabamos
q1ue a existéncia dun Colectivo como o
11oso, criado por comenéncia da Administración , esixia un tratamento específico e
diferenciado. Non se podía meter no mesmo saco a un opositor que viña do paro e
a un traballador do que, por parte da
mesma empresa que o examinaba, se lle
tiña que recoñecer o tempo de servizo,
sobre todo cando o seu traballo nunca fara rexeitado. O normal en calquer empresa, mesmo privada.
Outras razóns, polas que afirmamos que
1
'esta non é a nosa oposición", non fixeron
que a administración educativa galega ve-

lase polos intereses dos seus traballadores, nen por un proceso minimamente digno. Os PNNs, escrito está, estivemos en.
contra da incorporación doutros méritos no
proceso das probas, tales como os "académicos" e ''formativos", xa que enturbiaban o que para nós era fundamental, quer
dicer, o recoñecimento dos servizos prestados. O traballo no Ensino é o elemento
máis obxectivo a valorar, sobretodo cando
comprobamos que a paródia de elaboración de novos temários e a inclusión de
cuestións pedagóxicas quedaban en nada,
os temários de oposición seguen sen ter
que ver co exercício da docéncia e a pedagoxia non serve de nada se non se instrue
ben aos examinadores ao respeito.
Ao remate chegámos á Oposición do 91
e, apesar de que non era a nasa, tivemos
que concorrer ás probas. Ante a confusión
criada, observamos en moitos casos o ím-

petu dos tribunais examinadores por coñecer os méirtos e os anos de servizo cos
. que nos presentabamos. Moitos compañeiros case que tiñan que pedir perdón
por sermos "privilexiados", e polos tribu nai s paseouse unha elevada teimosia
igualitária a respeito dos opositores de fara do Sistema. Asi a "obxectividade" de
moitos tribunais de oposición fixo que dedicasen moito tempo a sumar e restar o
que ao opositor lle facia falta para aprobar
ou suspender.
Despois dunha convocatória tan surrealista, tamén os Tribunais de Xustiza empezaron a falar e a fallar: Andalucía, Valen cia, o Supremo, e agora o T. Superior de
Xustiza da Galiza. Se pensásemos que o
problema é dos xuíces , en relación ca
TSXG, perguntaríamos por que a nota
dun exame de coñecimentos é máis obxectiva que o exercício continuado da docéncia, afirmaríamos que a senténcia non
cuestiona a valoración dos servizos prestados, e recordaríamos que os PNNs difícilmente accedemos a Cursos de formación da Administración que nos contrata.
Esta é unha senténcia máis, e van catro
ou cinco, todas con variantes. Portante,
este proceso de xudicialización non ven
máis que a complicar a cuestión. A non
ser que queiramos que a Xustiza nos proporcione seis ou sete sistemas de baremación de méritos, estar-emos de acorde
en que a única saída é a política, que pasa por que a Administración se sente a
negociar un Sistema de Acceso, na liña
de diferenciar Colectivos, e fuxindo de demagóxias eleitorais.
Cando talamos de Administración referímonos, en primeiro lugar, á Consellaria de
Educación da Xunta, coa que parece non
ir o canto . Foi a Xunta quen asinou as
convocatórias do 91 e a do 92 que ven de
ser paralisada. Esa mesma Consellaria que mantivo a boca calada durante dez dias despois do tirárenlle
abaixo as convocatórias, a mesma
que di que recorre apesar de estar
de acordo coas senténcias , o que
tala con todos menos cos seus traballadores afectados - funcion ários
en práticas e PNNs-, esa é a única
responsábel , tamén por dicer "si" a
todo o que ven do MEC.
O señor Piñeiro Permuy, Consellei ro de Educación , debe dimitir, a
non ser que o Antroido se instalase
definitivamente na realidade oficial
galega. O señor Conselleiro , que
non dubida en sacar partido da situación enfrentando colectivos, ten ta agora (coa complicidade dos
seus sindicatos CCOO, UGT e AN PE) reformar o baremo para novas
contratacións, introducindo o valor
da nota da kafkiana Oposición do
91 , provocando -xa que logomáis inestabilidade nos Centros de
Ensino (a nota non ha ser vitalícia) ,
sometendo aos parados ao ."paro
rotatório anual", máis precariedade
no emprego ... se é que non aproveita o rio revolto para "reconverter", reducir ainda máis, a oferta de
emprego público na docéncia.
Moito nos tememos que a senténcia
do Tribunal Superior de Xustiza da
Galiza, con estas autoridades educativas na Xunta, aponta directamente contra o Ensino público galega, e, por outra banda, contra os intereses do Profesorado Non Numerário e dos Parados que agardan un
posta de traballo na Ensinanza. •
MANUEL B ESTEIRO pertence á Asemblea de
PNNs de Ensino Médio da Galiza

.CONFUTO DA SELECTIVIDADE

Ramón Villares
'Haberá resultados claros na investigación e os culpábeis pasarán polo Xulgado'
----------------------------------------,

• XAN CARBALLA

A crítica
ao comentário
de texto e de galego
foi un erro'

1

'Cando as notas están a
piques de ser publicadas e
amansaron as augas do
conflito da selectividade, o
rector da Universidade de
Santiago afirma que o
conflito lonxe de debilitar a
sua equipa afianzouna e
asegura que haberá
resultados da investigación
antes de comezar o
vindeiro curso.

O Reitorado, nunha nota aos directores de Centro, criticou os textos escollidos na proba de galego e de comentário de textos.
A frase que se incluia foi producto do fragor da batalla
e non comenentemente reflexiva. Teño que recoñecer
que non é matizada e portante é un erro. Con independéncia do eco que levantou persoalmente penso
que non eran os textos oportunos, pero entre esa opinión e aquela contundéncia do comunicado hai pasos
intermédios. Manteño certa discrepáncia coa oportunidade coxuntural, quizais exacerbada polo debate da
selectividade. Pero non teño dúbida sobre a traxectória, integridade e eficácia das persoas que puxeron
os textos, Alexandre Veiga e Francisco Fernández
Rei. sobre a sua valia persoal e intelectual e o seu
compromiso cívico non hai nengunha dúbida. +

Despois da moción de confianza que af ianzou a situación da
equipa reitoral , o conflito da
selectividade foi unha forte derrota política?
Houbo un intento de derrotar externamente á Universidade. Só
un partido político pediu a demisión da equipa de governo e demostrou non coñecer a Universidade e o seu funcionamento. Este debate puxo sobre o tapete algunhas pantasmas e medos, pero non creo que houbese nengunha derrota. A sociedade galega despois destes balbordos
vai dándonos a razón e a posición- de firmeza e de rigor, cos
erros que se puideran cometer,
foi mesmo comprendida polos
alumnos apresentándose ás
probas sen apenas conflito.

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

'Q proceso comp.orta un
pacto de confianza mútua,
unha confianza da que un grupo,
que a investigación terá
que dilucidar, se aproveitou'.

A apresentación dos alumnos
éralles inevitábel se querían
ter posto na Universidade.
Quen ten a capacidade de convocar o exame é a Universidade
e non os alumnos. Agora ben, é
unha abriga que aos estudantes
non lles gasta, porque a ninguén
lle apetece repetir un exame .
Ese é un sacrifício que eu recoñecin publicamente que se lle
pedia aos alumnos.

Un grupo de directores e os
próprios CAF criticaron que en
dez anos os cámbios na equipa que pon os exames son mínimos e que se ten consolidado unha máfia que filtra as probas. Hai unha crítica implícita
de timoratismo á hora de romper con esa práctica viciada.
Nen os alumnos de selectividade
son conscentes do complexo
que é facer o exame e o limitado
que é o campo de manobra da
Universidade . Nós sofrimos un
ataque inmerecido, porque é o
Ministério quen deseña as probas e quen obriga a uns determinados contidos, e todo o proceso
conleva un pacto de confianza
mútua, unha confianza da que
un grupo, que a investigación terá que dilucidar, se aproveitou.
Dentro do marco do Ministério
nós avanzamos no anonimato e
na homoxeneidade das correccións. Non está todo feito , e hai
quen di que os correctores se
elixan por sorteo, ainda que isa
non garante máis o proceso.

Pero o problema da filtración é
anterior á fase de corrección.
O exame ten duas fases, antes e
despois. Antes de chegarmos nós
os grandes conflitos dábanse nas
correccións, onde se podia presio-

XAoN CARBALLA

nar ou influir. Hoxe nesa fase do
exame coidamos que é imposíbel
que se repitan as situacións de
antes. O que sucedeu é que esa
presión trasladouse cara atrás, a
coñecer a proba. O lamentábel
non é a posición da Universidade
tentando facer máis fiábel o proceso senón a presión da sociedad e por coñecer as probas. Por
que non se critica a quen continuamente tenta modificar unha
nota, coñecer un exame, ter vantaxe? Non vexo esas críticas nos
meios de comunicación.

Dar a cara nas denúncias
Sinalando con nomes e apelidos os actores desa presión,
non será a sociedade a que
desactive o problema?
A investigación estámola tomando completamente en sério, e
como institución estamos abrigados a ir ao fondo, maís alá do labor do Xulgado que tamén en-

tende no asunto. Pode que haxa
diferentes comportamentos entre
centros públicos e privados, pero
non poido sinalar a ninguén. Afinal da investigación veremos.

Comprométese o Reitorado a
dar uns resultados prontos e
claros?
Pronto non o sei, pero claros
desde lago. O suposto que investigamos ten moitos sospeitosos e difusos o que dificulta as
causas. Ademais hai algo preocupante: ao anúncio que puxemos solicitando que por escrito
ou teléfono se aportasen todos
cantos indícios pudesen ser de
utilidade nas averiguacións, no
día de hoxe non se recebeu, de
toda Galiza, nen unha só chamada. Aqui algo falla: ninguén sabe
nada ou é que ninguén se quer
pringar?! Se todo o mundo cala;
penso que a Universidade non
pode aturar con toda a culpa: no
seo da sociedade hai unha res-

ponsabilidade que non se está
exercendo, e iso dá idea do desarme moral no que vivimos.
Antes do princípio de curso haberá resultados contundentes:
por eficácia da investigación,
porque ternos unha abriga coa
sociedade e porque antes de organizar as do ano que ven hai
que basar as mudanzas no que
se deduza desta investigación
interna. Todo o que sexa posíbel
farase público e o delictivo irá direito ao Xulgado.

Máis prazas que aspirantes
A selectividade é un funil moito máis angurioso agora, na
que o acceso á Universidade
apreséntase coma un listón
que hai que saltar se se quer
trunfar. Xustifícase mantela?
O que sucede é que a clase média é a máis beneficiada da Universidade, ainda que esté pagada

¡----------------------------------------------------------------------------,
1

0s pais perderon os papeis'

A luz do que se viu no conflito, que análise faria da nova
xeración universitária?

unha
pos1c1on
bastante
razonábel e os pais, ás veces,
perderon os papeis.

A reflexión máis importante ·é
que estamos ante algo que vemos na sociedade occidental
todos os dias: a existéncia dunha mocidade protexida e dunha
ánsia de protección dos pais. A
novidade para min é que os
pais veñen á manifestación cos
tillos e que son moito máis viscerais e apaixoados ca os •tillos. Os estudantes mantiveron

Esta sensación de mocidade
cprotexida entendo que deriva da
mala conciéncia da xeneración
formada nos derradeiros anos
do franquismo, que vindo -eu inclúome por idade nese grupodunha. situación política, económica e social dificultosa, quer
manifestar nos seus tillos as
suas limitacións e frustracións.
Isa dá lugar a unha pedagoxia

permisiva, na que todo vale, no
que o fin é que o teu fillo esteña
feliz, un hedonismo que coido
que é perigoso en si mesmo.
Manifestouse aqui e maniféstase en toda esa planificación de
se vai ir a aquel curso de inglés,
aquela clase de música ou
aqueloutro deporte ... Toda un ha
carpa protectora dos tillos que
pode ser a médio prazo preocupante, porque a sociedade que
lles espera a esa mocidade non
vai ser tan próspera como a actual, será moito máis conflitiva.+

por todos contribuintes, que non
se benefícian dela por igual: a élite e os tillos dos obrei~os apenas
pisan a Universidade. E unha institución que se quer manter para
obter certas vantaxes. Diseque a
Universidade está masificada -en
Galiza ternos algo máis de 60.000
estudantes-, e non ternos un índice moi alto en verdade, pero hai
un dado importante: este ano as
tres universidades ofertan máis
prazas que todos os que se apresentaron en Xuño. Todo o mundo
vai ter praza na Universidade e a
selectividade acabará por converterse, con todas as modificacións,
para estabelecer unha prelación
nas carreiras.

Pero unhas carreiras teñen unhas saidas que outras non aterecen.
Si, pero non podemos ampliar o
número a capricho. En Mediciña
os parámetros da sanidade española e europea aconsellan un
número determinado de licenciados. Por moita presión que haxa
sobre a selectividade non se van
poder aumentar as prazas. O ·
que se garantiza é que haxa praza para entrar na Universidade.
Outra cousa é que se teñan
meios económicos, bolsas ou
unha política social polo Ministério e a Xunta para que iso se dé.
Sexa con selectividade, con notas do ensino médio ou con probas específicas, haberá que estabelecer un mecanismo para
acceder a aquelas carreiras limi-.
tadas nas suas prazas. As probas haberá que simplificalas ou
facelas sectoriais , pero despois
do que sucedeu aqui ese debate
vaise dar e o Ministério terá que
adoptar outro critério. +
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ESTRATÉXlAS DO NACIONALISMO

A convocatória do Dia da Pátria seria o primero paso deste proceso

A unión de PSG-EG e PG
pendente das respeitivas Direccións
• HORÁCIO VIXANDE

PSG-EG e máis o PG
son as duas zancas dun
proxecto de constitución
dunha nova forza política
baseada na refundacion
destas duas formacións
nun partido que Camilo
Nogueira califica como
"reformador, nacionalista
e amplamente
democrático". Esquerda
Galega pon o mes de
Decembro como data
probábel para que estea
constituido, é pretensión
dos promotores concurrer
aos vindeiros comícios
autonómicos estando
consolidado o novo
partido, no que tamén
poderian ter cabida outras
organizacións da
esquerda e do
galeguismo.
"Queremos constituir un partido
no que todos os nacionalistas
esteamos cómodos", indicou Manuel Suárez García, Secretário
Xeral do Partido Galeguista.

Nogueira intervindo nunha convocatoria do PSG-EG ó dia da Patria.

O dia 11 Esquerda Galega en
Consello Nacional dará o visto
bo ao proceso . O Partido Galeguista ainda non ten determinada a data, máis asegura que será de xeito imediato.
A convocatória dun 25 de Xullo
unitário, lago da publicación dun
comunicado conxunto por parte
de PSG-EG, EU, PG, CCOO e
CXTG, parece ser, e asi foi confirmado por Nogueira, o primeiro
paso oficial deste proceso. Estas
forzas pretenden que a manifestación do Día da Pátria serva de
continuidade ao 2 de Abril.

A NOSA TERR A

Unidade Galega
ou Partido Galeguista
Ainda que tanto Nogueira como
Suárez refusan facer declaracións sobre o nome que vai ter a
nova forza, ambos recoñecen
que Unidade Galega ou Partido
Galeguista son os máis probábeis, "neste sentido por unha
parte o proxecto pretende recuperar o espírito da Unidade Galega e pola outra o nome de Partido Galeguista outorgaria lexitimidade histórica á formación, entroncando cun pasado que reclamamos como próprio -aseguraba

Manuel Suárez-, de todos xeitos
agora este non é o debate".

vindeiras eleicións xerais con outras forzas".

"Pretendemos refundar a esquerda nacionalista e o galeguismo nunha formación amplamente democrática cun programa reformador e nacionalista", di Camilo Nogueira. "A pretensión -engade Manuel Suárez-, é que teñan cabida todos, mesmo estari amos encantados con que o
BNG se sentira incluido neste
proxecto, pero se non é así ternos que dicir que non irnos facer
un partido antibloque".

Base social e militáncia

O proceso de refundación , logo
da celebración do Dia da Pátria,
pasaria pola constitución , rapidamente, dunha espécie de acorde
entre as forzas , para crear mecanismos de dirección sintéticos
e ir cara á disolución das duas
forzas e a creación da nova organización en Decembro.
Tanto Manuel Suárez como Camilo Nogueira non descartan a posibilidade de que algunha outra forza política, como Esquerda Unida
ou a FPG, entre a formar parte do
novo partido, que forzosamente ,
segun Nogueira, teria que ser unha organización unitária.
"Con todo -matiza Manuel Suárez-, estamos dispostos a chegar
a unha coalición electoral nas

"Hai colectivos da CXTG, de
CCOO, de intelectuais galeguistas, do movemento asociativo -di
Camilo Nogueira-, que están interesados · polo que estamos a
criar. No seu momento serán
eles quen tomen a decisión de
entrar e fagan pública a sua incorporación ".
O aproveitamento dos 170.000
votos non atribuidos ao PP, ao
PSOE nin ao BNG , xunto coa expresión política canalizadora da
protesta do 2 de Abril son obxectivos iniciais para esta forza.
Unha base social tan dispersa
como a mencionada choca co
groso da mil itáncia que vai sus tentar o novo partido , que estará composto , fundamentalmen te , por afiliados a Esquerda Galega. "Nós somos pouquiños recoñeceu Manuel Suárez , do
PG-, asi que a nosa aportación
será , fundamentalmente , a capacidade de apertura a sectores
sociais máis amplos , o redese ñamento de conceitos nacionalistas que precisan de ser modernizados e a lexitim idade como galeguistas histór icos que
somos". +

CREEMOS NO BNG, PERO ...
MARGARITA FONTENLA

Somos dos que eremos no BNG.
Pensamos que a fórmula frentista discorrida, onde podan conviver distintas posturas ideolóxicas e diferentes sensibilidades
dentro dun enfoque nacionalista comun é
a que mellar pode lograr unha relación pacífica e positiva de partidos, colectivos,
grupos ou persoas independentes que
con todo direito esixen un respeito ás
suas próprias identidades e culturas políticas e que, na recíproca, teñen o deber de
ceder parte da sua personalidade política
ao "proxecto comun".
Asimesmo, este modelo estrutural pensamos que favorece, polo menos na teoria,
duas cuestións esenciais: a participación
o máis ampla posíbel da militáncia e a discrepáncia pública sen que pase nada.

É evidente que dita fórmula organizativa
adoptada en 1982 foi afortunada pasto
que despois de dez anos non só segue viva senón que se consolida como primeira
forza nacionalista e realmente influinte na
vida do país.
Por suposto non foi un camiño de rosas,
nada en política o é, senón que seguiu
vieiras sinuosos e ás veces tortuosos, pero
a verdade é que se abriu paso até chegar
a estradas alquitranadas de rodar seguro.

É certo que o BNG pasou por momentos
de crise e mesmo de abandono de importantes grupos e persoas, pero non é menos certo que outros se incorporaron e incluso incrementaron o seu volume.
É certo que non se logrou a participación
dun partido da releváncia do PSG-EG pero non é menos certo que o mesmo declinou a coprotagonización da "refundación"·
do nacionalismo en 1982 coa argumentación de que existian duas estratéxias diferenciadas, cuestión -afirmaban- que

poderia ser incluso frutífera para o nacionalismo popular.

É certo que o BNG segue a ser minoritário
na correlación de forzas do país, pero non
é menos certo que avanzou considerabelmente nas posibilidades de converterse
nunha alternativa para cámbios decisivos
na Galiza.
Neste sentido, consideramos, tamén, que
en tais condicións demandar do BNG a
sua autodisolución para unha pretendida
refundación do nacionalismo carece da
máis mínima racionalidade política.
Dita isto, queremos, sen embargo, sinalar
un perigo para a continuidade do BNG como a "casa de todos", que non está tanto
no acoso exterior, ou en indisciplinas pontuais, ou en críticas extemporáneas, senón máis ben no cariz que desde un tempo a esta parte está tomando o seu próprio funcionamento interno, identificado
cada vez máis co de calquer outro partido
representativo. Quer dicer, estase a converter, coma todos, nunha organización
de aparato.
lsto significa que a dinámica principal do
debate político, o eixo fundamental do
discurso e a acción política sitúase nas
direccións, ou no que se entende por
"aparato", non nas bases, que é como debería ser, e isto contradise cunha frente
que pretende potenciar a participación
asembleária.
Ás bases normalmente se nos informa
das ,decisións tomadas nos Consellos e
sobre elas, a posteriori, opinamos condicionados por múltiples factores que sería
prolixio comentar. Actúase conforme ao
esquema emisor-receptor e non ao de intercomunicación.
As consecuéncias son: o desconcerto da

militáncia en moitas das decisións tomadas
pola dirección do BNG non suficientementes explicadas e discutidas desde a base; o
desinterese resultado de antemán e a ignoráncia argumental das bases ás diferentes
respostas do BNG a problemas políticos
transcendentais cando a sua primeira e
única información é pala prensa diária.
É verdade que hai cuestións ás que é preciso darlles unha contestación imediata,
pero non son todas. As bases queremos e
debemos ser protagonistas dos debates
políticos sen tamices e saber que as nasas
decisións son válidas e poden sair adiante
tanto sexa sobre a administración única,
sobre os acordos de Maastricht, sobre alternativas á política de Fraga, sobre as coalicións eleitorals, sobre as políticas sectoriais, etc., etc. Unico xeito de que nos sintamos realmente corresponsábeis dos
acordes que lago tomen as direccións porque significarán a decisión do conxunto.
Doutra forma, pode dar a impresión de
que realmente o Bloque é o aparato e o
resto somos unha espécie de valor engadido que estamos, máis que nada, para

O debate político
sitúase nas direccións,
non nas bases, que é
como debería nunha
frente que pretende
potenciar a
participación
asembleária

•
ratificar as resolucións da sua dirección e
axudar na financiación e na obtención dal gun voto.
As bases queremos ter consciéncia de
que cando tala a dirección faino por boca
de todos e non deles mesmos.
Só asi as decisións tomadas palas direccións do BNG , calquera que sexan , ain da nos casos máis conflitivos , seranno
convencidos do arroupamento de toda a
militáncia.
Estamos seguros de que nada se fai por
má vontade, observamos que o déficit
participativo é un problema xeralizado en
todas as organizacións políticas que con segu iron unha relativa implantación, pero
desde posicións progresistas e de esquerdas non podemos ignorar este reto e renunciar a devolver o protagonismo do debate político, libre, aberto, respeituoso, ás
asambleas, de maneira que os consellos
locais fagan o papel real e formal de intercomunicación, intermediación, coordenación e sintetización cara o Consello Nacional, das decisións tomadas na base, incluso levantando acta das sesións para que
todo sexa máis claro, e o Consello Nacional non sexa outra cousa que a expresión
das asembleas, e non de si mesmo, nas
cales os seus membros participan tamén
como uns militantes máis.
Doutro xeito, acorrerá que o BNG reafirmarase como aparato, preocupado máis
pola governabilidade da frente que por
acadar un estilo de traballo político autenticamente participativo.
Non pensamos que sexa .iso o que se
quer.+
Asinan tamén este artigo MARILUZ CORRAL, DOMINGO MARTINEZ, RAMON MUÑIZ, XACOME SANTOS, XosÉ
MANUEL SUAREZ
(Independentes do B.N.G. de A Coruña)
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QBXECCIÓN ÁMILI

Milan Panic
só escoitará ao capital

CARLOS PUGA

O 6 de Xullo celebrouse o primeiro xuizo contra un insumiso galego

O 30 por cento dos xóvenes
galegos decláranse obxectores
•A.E.

de moitos grupos antimilitaristas.

Un 30 por cento dos
xóvenes galegas en idade
de cumprir o servício militar
fanse obxectores de
conciéncia, segundo un
informe realizado polo
Consello da Xuventude, e
dado a coñecer con motivo
do xuício contra César
García Aguiño, o primeiro
xoven galega xulgado por
insumisión, xulgamento que
se levou a cabo o 6 de Xullo
na Audiéncia pontevedresa.

Até o dia de hoxe téñense celebrado no estado español 50 xuícios . En boa parte deles a condena atópase sen executar debido a motivos diversos_

A situación na Galiza
Na Galiza, segundo un informe
elaborado polo Consello da Xuventude, o 30 por cento dos xóvenes galegas en idade de cumprir
o servício militar, fanse obxectores de conciéncia. Segundo o
Presidente do Consello da Xuventude, Xoan Bugallo, este é "un
movimento crecente, imparábel e,
de seguir así as causas, van quedar moi poucos xóvenes que esteñan dispostos a facer a mili".

Once mozos están nas cadeas
do estado por insumisos . Dez
deles están a cumplir condena e
o restante está en prisión preventiva. Catro deles permanecen
entre rallas por mor do servício
civil e sete por insumisión militar;
só tres destes últimos están no
"terceiro grado", o que lles permite disfrutar de permisos carcelários . Josep António Escalada, en
prisión preventiva, é un dos desertores da Guerra do Golfo.

O Luns dia 6 de Xullo celebrouse
o xuício contra César García, o
primeiro que se celebra na Galiza . O fiscal solicitoulle dous
anos, catro meses e un dia de
prisión menor. Esta é a pena máxima que o Fiscal Xeneral do Estado, Eligio Fernández, recén nomeado, aconsellou a todas as
fiscalías españolas que pediran.

Nestes momentos hai catro insumisos, que se saiba, que decidiron non aceitar as condeas dos
seus respectivos xufcios, desmarcarse da estratéxia das apresentacións e optar pola clandestinidade. Esta atitude conta co apoio

Na Galiza hai 45 insumisos "oficiais ", atopándose vários deles
pendientes da vista oral. No Estado hai constáncia de 2.000 insumisos á mili e perto de 1.000 á
prestación social. A diferéncia
entre uns e outros non estriba na

maior dureza do réxime penal da
segunda, senón en que aos insumisos á mili chámanos a todos,
mentre que á Prestación Social
non chaman máis que ao 2 por
cento dos obxectores_
Supón, xa que· lago, un colectivo
moi numeroso, que, precisamente
por isto, fai moi difícil a aplicación
da lei que se desobedece. Por
cada insumiso, ademáis, existen
4 persoas inculpadas, o que supón outras 12.ÓOO ás que, supostamente, se lle terian que aplicar
as mesmas penas que aos primeiros, ao converterse en inductoras do delito, ou o que é o mesmo, autoras intelectuais deste.
Tamén nos médios xudiciais se
comezan a dar senténcias favorábeis aos encausados, pretendendo evitar o ingreso en prisión
dos xóvenes. O máis claro espoñente desta senténcia foi o fallo
do xuiz José Luis Calvo que absolvía ao obxector lñaki Arredond o no mes de Febreiro deste
mesmo ano, ao entender o dereito de obxección como un direito
fundamental que se deriva directamente do direito á liberdade
ideolóxica e de conciéncia, reco11 id o na Declaración Universal
dos Dereitos Humanos e na
Constitución vixente_ É precisamente no Estado español donde
se exerce unha represión máis
ampla, só comparábel á de Grécia, Suiza ou Suláfrica. •

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

Obxección de conciéncia e insumisión
Na sua concepción máis ampla,
a obxección de conciéncia defínese como a negativa ao cumprimento dunha determinada lei
ou norma obrigatória, por entrar
en contradición coa conciéncia
de quena desobedece.

É preciso entende.la como un
direito fundamental que se deriva do dereito á liberdade ideolóxica e de conciéncia. Fronte
destas leis que reclaman da povoación a sua colaboración para manter a militarización, a obxección de conciéncia é un xeito de asumir a responsabilidade, un xeifo de desobediéncia
civil que xurde da contradición
.

entre a conducta que impón a
leí e as concepcións éticas, filosóficas e políticas da cidadania.
A obxeción de conciéncia tomá
asi unha dimensión social , na
que non se trata de loitar unicamente pola desaparición das armas de destrución masiva, a
carreira armamentística, as
alianzas militares, senón tamén
de erradicar os valores que fan
posíbel o militarismo.
Pala Lei de Obxección de Conciéncia obrígase aos dbxectores
recoñecidos a realizar unha Prestació~. Social sustitutória, qu,e .dura ma1s e se rexe por un rex1me

disciplinário máis duro que a milL
Esta prestación ocupa, con man
de obra gratuita, postas de traballo, e está concebida para manter
inalterábel a obrigatoriedade do
Servício Militar.
Diante desta situación o colectivo de obxectores decidiu impulsar unha campaña pola insumisión, negándose a incorporarse
tanto ao Servício Militar como a
Prestación social sustitutória, para rematar .coa dobre inxustícia
de que, por unha banda, a exis. téncia do próprio Servício Miilitar,
do Exército, e por outra, a persisténcia do governo maniatando o ·
direito á própria obxección.+
.
1
,
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"Quero levar o
estilo da
democrácia norteamericana e a
economía de
mercado á miña
nación", declara o
recén nomeado
primeiro ministro
iugoslavo Milan
Panic ao diário
Los Angeles
Times nunha
entrevista que
MIKE LUCKOVICH
publica a edición
do 4 de Xullo. Cando o xornalista Nicholas Gardels lle pergunta
ao millonário emigrante cal será o primeiro ponto do seu
programa de governo, Panic di resoltamente: "Deter a matanza.
Eu non lle estou por estragar vidas e sangue e non creo na pena
de marte. Do conflito de Bosnia ten responsabilidade ambas duas
partes, pero o máis importante é que deixen de disparar". O
programa económico de Panic consiste en "privatizar, no primeiro;
despois liquidar a débeda externa comun, como via para traermos
Croácia outravolta á Unión através dalgunha fórmula de
cooperación económica. Pagaremos antes a débeda de Sérbia e
Montenegro e despois taremos por axudarmos ás outras
repúblicas". Antes de sair para Belgrado desde Washington, Milan
Panic dixo tamén "Non me paño a pral nen a contra de ninguén.
Prometinme a min mesmo e ao presidente Cosic que non
obedecerei máis presión que as da democrácia e da empresa
privada, tal como aprendin da miña experiéncia de emigrante en
Norteamérica e de cidadán nacionalizado"

O 92 será pior ca o 91
O conselleiro-delegado da compañia italiana lveco, que ficou co
control da Pegaso, Giancarlo Boschetti, enxuícia as perspectivas
do mercado do motor nunha entrevista publicada polo diário El
Mundo de 3 de Xullo. "O mercado estivo no 91 moito pior ca no
90. No 92 estará ainda pior, ao meu ver, e moito me malício que o
93 non vai ser mellar ca os tres anos denanteriores_ Non
sabemos até onde pode chegar o retroceso. Seica non abonda
con baixar os tipos de interese. En Inglaterra baixáronos do 16
por cento ao 9 e non se noto u nada".

A expoliación olímpica
"Atopámonos na fase final de execución dos proxectos olímpicos
de Barcelona e ben se pode ver xa que modelo de cidade queren
impoñernos", explica na revista Lluita do me~ de Maio-Xuño, un
traballo titulado A expoliación olímpica á costa das clases
populares. "Especulación, encarecemento da vida, desigualdades
sociais, marxinación e ocultación da miséria, privatización de
novos e vellos espazos públicos: fartura dalguns pagada coas
necesidades doutros. O resultado das grandes obras públicas e
privadas é unha cidade de cara á galería, cun gran decorado que
agacha as misérias por tras dos focos e das fachadas de cores.
Sen ter abandonado o modelo terceiro-mundista de crecemento
urbano expansivo coñecido como mancha de aceite, os xestores
de hoxe introduciron matizacións que o tan máis inxusto e
noxento: a nova Barcelona espónxase a costa de submeter ás
comarcas veciñas a unha presión intolerábel. O centro faise duro,
elitista, insolidário a respeito da periféria na que condenan a viver
ás vítimas da limpeza urbana. (---)O custe das obras disparouse
de forma incontrolábel. En 1985, a Oficina Olímpica cifraba os
investimentos en 237.000 millóns de pesetas; en 1988, o
montante subía a 430.000 millóns; na metade de 1990, a prensa
talaba de 660.000 mentres que no de hoxe calculase en
cantidades que superan o billón".

A CE atende a queixa de Otelo
"A Comissao Europeia atende a queixa de Otelo Saraiva de
Carvalho que poderá conduzir Portugal a urna condenagao no
Tribunal Europeo dos Direitos Humanos". Esta notícia ocupa o
lugar sobranceiro da portada do Expresso, na sua edición de 20
de Xuño. "Se falhar a conciliagao aprazada até 6 de Julho, o
Tribunal europeu decidirá se o juiz Adelino Salvado, que presidiu
ao julgamento em Monsanto do primeiro processo das FP-25,
estava ou nao em condigóes de eliminar as dúvidas legítimas
acerca da sua isengao, segundo o documento da Comissao
Europeia aoque Expresso teve acesso. Dois ex-negociadores da
amnistía pela parte da FP-25, Luis Gobern Lópes e Fernando
Rodrígues da Silva, difundiram entretanto a todos outros réus do
caso um documento em que consideran que a amnistía se
transformou n_uma per;a política no tabuleiro do conflito entre
S.Bento e Belém, o que póe os elementos das FP-25 ao sabor
dos futuros desenvolvimentos desta situar;ao. Por outro lado,
alertam que, no actual quadro político, se esgotaram as
possibilidades de amnistía e preveem a possibilidade de virem a
acorrer em breve novas prisóes" _•
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QDESMANTELAMENTO INDUSTRIAL
Os seis pechados de Astano rexeitan a indemnización e o traslado de empresa e afirman defende a st
1

Somos traballadores e non queremos ser mill n4

"Por non baixar o calzón, botáronnos sen
razón" reza a pancarta pendurada dos locais
do comité de empresa de Astano e que dá
canta do encerramento que manteñen nesas
dependéncias desde o pasado 12 de Maio os
seis traballadores despedidos do estaleiro

reclamando a sua readmisión. Até hai pouco
a prensa local denom inábaos "os seis da
Bazán" pero as suas protestas e a firmeza na
oposición a un traslado de empresa que
consideran humillante, fixo que a
denominación variase e agora son

• E. SANFIZ/FERROL

Bazán non asegura nada

En 1984, 3.414 traballadores de
Astano foron declarados "excedentes estruturais" senda apartados
do plantel dun estaleiro que constituia un dos pilares fundamentais
da escasa indústria galega. A decisión custoulle unha considerábel
perda de sufráxios e de credibilidade na comarca ferrolá ao partido
no governo (PSOE), orixinou as
mobilizacións de miores dimensións que recorda Galiza desde a
morte do ditador e feriu de morte a
economia dunha zona que ainda
despois de oito anos non se deu
recuperado. Dos 3.414 execedentes, quedan agora seis que continuan a pelexar pola sua volta a
Astano.

$egundo un dos traballadores,
Alvaro Vilariño, Bazán é unha empresa en crise desde hai vários
anos, e o seu futuro non estaria
asegurado no estaleiro ferrolán,
"mentras que nestes momentos
Ast~no canta cunha boa carteira
de pedidos, estanse facendo moitas horas extraordinárias, hai traballo para uns 800 empregados de
compañias auxiliares e subcontrátanse labores a empresas de tora
cando esas tarefas se podian facer
na própria factoria con moita maior
calidade". Por estes motivos eles
esgrimen os seus direitos e esixen
a readmisión no cadro de persoal.

Durmen, xanta e toman café nos
locais dos sindicatos recebendo ali
vis.itas de familiares, amigos e de
diferentes traballadores que lle dan
testemuño de solidariedade co seu
prolongado encerramento e coas
suas reivindicacións.
Ofertáronlle vinte millóns de pesetas de indemnización se aceita-

Álvaro Vilariño Vilariño leva 35 anos en
Astano.

Fernando Sanchez Rodríguez tén 21 anos
de antiguidade na empresa.

ban o despedimento, ou a sua recolocación en Bazán ou Endesa,
pero eles esgrimen unha senténcia do Xulgado do Social na que
se proclama que o traslado para
a Bazán é voluntário, xa que pertencen de pleno direito ao plantel
de Astano, ao ter finalizado a sua
vixéncia a Lei de Reconversión.
No ano 85 ingresaron por forza
nos Fondos de Promoción de Emprego, e permaneceron nunha situación de permanente incertidume sobre o seu futuro, acollidos,
despois de finalizar a vixéncia
dos Fondos, a consecutivos expedientes de regulación de emprego que non esclareceron as
suas perspectivas. En Maio do
pasao ano, Astano, Bazán e o INI
subscreberon un acordo para recolocar a estes seis traballadores
xunto con outros 162 na empresa
Bazán.
Eles negáronse e manteñen que a
recolocación na Bazán suporia unha grave discriminación, xa que
non se lles respeita a categoria
profisional que teñen conseguido
despois de máis de vinte anos traballando en Astano.

Mentras continuan co seu encerramento, depositan as suas esperanzas, ainda que con certo cepticismo, na entrevista que o comité de
empresa ten solicitado dende o 15
de Xuño co vicepresidente do INI
Miguel Cuenca, intentando chegar
a unha saída negociada para a
sua situación. "Se non se busca
unha solución satisfactória neses
ámbitos, que para nós teria que
pasar pala readmisión en Astano,

simplesmente "os seis despedidos". Eles non
perden a esperanza e agardan transformarse
no prazo de tempo máis curto posíbel nos
"seis readmitidos". "Somos traballadores e
non queremos ser millonários", afirma
Roxélio Álvarez, un dos seis.
pección de Traballo e da Xunta da
Galiza" manifesta Xosé Manuel
Herba, outro dos fechados que tamén recoñece que "contra todo isto ternos unha resolución política
contra nós, da Dirección Xeral de
Traballo de Madrid, na que se indica que nos botan de Astano por
causas económicas , o que raia no
absurdo dado o momento actual , e
responde só a un empecinamento
de certas persoas e determinados
sindicatos ".

Rogelio Álvarez Mosquera leva 31 anos
na empresa.

seguiremos pola via xudicial até
onde faga falta" manifesta Fernando Sánchez, viciño de Neda, a
quen parece perseguir a má serte,
xa que antes de pasar polo trance
actual, nas pasadas eleicións municipais encabezou a candidatura
do BNG no seu município, e faltou lle somente un voto para sair eleito
concelleiro.

Desde comezos de Xuño están a
facer unha chamada á solidariedade solicitando aos traballadores de
Astano unha aportación de 500 pesetas mensuais para constituir un
Fondo de Solidariedade, dado que
levan xa catro meses sen cobrar o
seu salário. Segundo Xesus Sequeiro, "a caixa de res isténcia foi
impulsada única e exclusivamente
pala CIG , xa que as outras cen trais negáronse en rotundo a levar
adiante esta iniciativa, pero apesar
de todo, a resposta dos traballadores de Astano e de toda a comarca
foi moi positiva, e por ese .l ado a
cobertura témola garantida dalgunha maneira".

Jose Manuel Pereira Fernández leva 27
na empresa.
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Jose Manuel Herva López ten 27 anos de
antiguidade na empresa.
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Senténcias favorábeis
As senténcias favorábeis do Xul gado do Social e os informes da
Inspección de Traballo da Coruña
que respaldan a sua posición , son
os principais argumentos que esgrimen para defender a necesidade de que Astano os readmita no
seu cadro de persoal. "Gañamos
un xuízo en Ferrol e a sua sentén cia indica que a recolocación en
Bazán é voluntária, ademais de
que no próprio xuízo o avogado de
Astano recoñeceu que pertenciamos ao plantel a todos os efeitos.
Nós non comprendemos por que
se nos está empuxando ainda
agora para ir para Bazán, cando
ademais contamos con informes
que avalan a nosa postura da lns-
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A marxinación de Galiza estivo
sempre na mente dos negociadores
que o pasado dia 6 se reuniron en
Santiago en representación do
governo autónomo e dos sindicatos.
Unha visión global notabelmente
distinta á reunión que
simultaneamente se celebrababa en
Madrid onde os enfoques son máis

concretos ou máis propriamente
sindicais (lei de folga, lnem ... ).
O talante visto en Santiago foi de
diálogo, ainda que unha e outra
parte albisca escasas posibilidades
de acadar unha declaración
conxunta sobre a situación de
Galiza. Foi acordada a criación de
cinco mesas sectoriais.

Odia 20 as centrais entregarán á
Xunta un documento coa sua
proposta negociadora.
UGT, CCOO e CIG supeditan a
desconvocatória das movilizacións á
marcha das conversas.
Os sindicatos agrários protestaron
pala sua exclusión da mesa
negociadora.

Os sindicatos agrários piden a sua inclusión nas conversas

A marxinación de Galiza
marco das reunións Xunta-sindicatos
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Jesus Sequeiro Garitaonandía leva 30
anos en Astano.

Rexeitaron a oferta de Astario dunha
indeminización de 20 millóns de pesetas, xa que -segundo indican-non queren ser millonários, senón só
traballadores de Astario como eran
antes do proceso da reconversión.
"Nós somos traballadores de Astano , e o único que estamos reclamando é un pasto de traballo dentro
desta empresa, porque nosoutros
somos traballadores e non queremos ser millonários" manifesta con
rotundidade Roxélio Álvarez.

Críticas aos sin,dicatos
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A atitude dos sindicatos non lles
merece moito respeito, xa que, segundo indican, ainda que publicamente apoian as suas demandas,
á hora da verdade ese respaldo
non se concreta do xeito que a
eles lles gastaría. Segundo Xosé
Manuel Pereira, "o único sindicato
que nos apoia é a CIG , e as outras
centrais utilizan unha dobre linguaxe, xa que publicamente non saen
para defendernos nen para contradicirnos, pero no interior de Astano
· desenvolven unha suxa campaña
contra nós con toda unha série de
acusacións infundadas".
Levan desde hai perta de dous meses fechados no comité de empresa de Astano, onde xantan , durmen
e pasan o tempo mentres reciben
visitas e chamadas de solidariedade. Levan catro meses sen cobrar
o seu salário e peden apoio para
lograr o seu obxectivo : a readmisión no plantel de Astano. +

As centrais sindicais operantes en
Galiza reclaman a criación de 470
mil pastos de traballo, o que representa todo un diagnóstico sobre a gravidade da crise. Unha
parte dos mesmos serian de nova
planta, un segundo grupo virian
inducidos e un terceiro seria consecuéncia da mellara de moitos
dos postes actuais que hoxe poseen todas os carácteres de subemprego.

Cinco mesas
A vindeira semana fixarase a
quenda de negociación e unha
nova reunión xeral terá lugar o
dia 20. O debate real producirase
moi probabelment~ no mes de
Setembro.

As mesas de negociación xa criadas atenden ás seguintes matérias: política industrial, na que se
incluen os apartados de incenti vos e infraestruturas; política económica, con nomeado énfase na
financiación; política social, en referéncia ao Risga, formación ocupacional e cooperativismo ou economia social; pesca e agro-alimentación.
Tocante a este último apartado,
os sindicatos agrários protestaron
pala non inclusión dos seus representantes na mesa de negociación
aberta. "Parece, indican, que a
Xunta asumiu que os labregos
sobramos". SLG, UUAA, XXAA e
USAG lembran tamén á Xunta que
"non existe nengun país desenvolvido coa agricultura atrasada". {A
Mesa do sector lacteo tivo esta se-

dades creditícias galegas a criación dun fondo de investimentos
con parte dos seus depósitos. Outros pontos do seu programa serán a financiación autonómica, a
xestión da Xunta e a necesidade
de infraestruturas, ponto no cal é
máis factíbel un acorde de todas
as partes frente a Madrid. Nos
sindicatos preocupa igualmente a
situación do sector público e o de
certas empresas privadas sobre
as que volta a facer efecto a crise.

Juan Fernández, Conselleiro de lndústria

maria unha reunión cos responsábeis autonómicos, ver páxina 6).

Fondo de investimentos
Os sindicatos solicitarán das enti-

No último trimestre do ano a representación dos traballadores
aspira tamén a que a Xunta reco11 a as suas opinións no tocante
aos orzamentos de 1993.
As movilizacións previstas para
Outubro quedarán pendentes da
marcha destes encontros. •

AS CONSECUÉNCIAS DO 2 DE ABRIL
M.V.
"A fortaleza e sanidade do sector financeiro de
Galiza constitue unha característica que destaca con claridade" sinala o economista Enrique Fuentes Quintana no prólogo do libro Las
500 primeras empresas de Galicia, recentemente editado por Biblioteca Gallega. Oportuno é, en consecuéncia, que os sindicatos incluan nas suas propostas negociadoras a criación dun fondo de investimentos por parte da~
entidades de crédito implantadas en Galiza. E
sabido, ainda que nunca reciba a dimensión
adecuada nos médios oficiais , que o aforro
galego que emigra ten un volume próximo ao
billón de pesetas .
A negociación en Galiza, simultánea á que se
realiza en Madrid, diferenciase desta en dous
aspectos . A folga e as reivindicacións sindicais en Galiza superan o ámbito laqoral. O
diagnóstico, hoxe asumido por todos, sinala
que o problema de Galiza é estrutural. En par-

te por este motivo, a folga do 2 de Abril foi un
éxito. O paro do 28 de Maio, en cámbio, nen
surprendeu, nen conseguiu trocar as posicións
do governo respeitivo. ~n Santiago discutese,
no fondo, un problema nacional. En Madrid, un
problema sectorial, de incuestionabel trascendéncia. Distinguir unha negociación da outra é

'En Santiago discutese
un problema nacional.
En Madrid, un problema
sectorial'

As PRODUCCIONS CULTIJRAIS ARTESA teñen a honra de presentar a edición para bibliófilos do libro titulado ALBA DE GRORIA" que recolle o texto da derradeira conferencia pronunciada en público polo esgrevio patriota galego ALFONSO R. CAsTELAO, o 25 de Xullo de 1948, no Teatro Argentino de Buenos
Aires.

labor esencial dos sindicatos nacionalistas.
Nas conversas de Santiago poden lograrse
acordos sobre a composición do Consello
Económico e Social, sobre os cursos de formación ocupacional e mesmo sobre a reivindicación de infraestruturas, pero resulta improbabel un pacto global.
Para a Xunta a imaxe negociadora é positiva,
despois da labazada da ARE. Os sindtcatos,
pola sua parte, necesitan mostrar que o 2 de
Abril deu algun froito. "A xente non se moviliza porque ten problemas, senón porque busca solucións", en palabras dun coñecido lider
sindical.
A anémia autonómica, a devoción liberal en
Madrid e o avance da crise non tan destas
conversas, sen embargo, un prelúdio de estabilidade. +
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George Peterken
'Non se pode explotar o monte con critérios industriais'
A este cruce de Robin
dos Bosques e xefe de
oficina forestal,
consúltano governos de
todo o mundo cando
queren facer un plan de
conservación de

bosques. George
Conservación da
Peterken combina a
Natureza. Descobreu
paixón do
que a ecoloxia pode
conservacionista cun
comprarse con cheque
positivismo de axente de cando non hai outro
seguros. No seu país
remédio. lnterveu nas
dirixe o Consello para a Xornadas lnternacionais

sobre a Conservación do
Bosque Atlántico
organizadas por Adega
no Pazo de Mariñan e
conmoveuse á vista dos
eucaliptos plantados á
beira dun rio.
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• G. LUCA DE TENA

O bosque está asexado polo lume, a emigración, o avellecemento da povoación, o abandono e o interese económico. Que
se pode facer para defendelo?
Os bosques do meu pais están
baixo ameaza, coma os de aqui.
Como non é moito o que podo dicer do bosque galego seria mellar
que procurase facer un paralelo
entre as duas situacións. Da decadéncia do estilo tradicional de vida
no meio rural procede boa parte
dos problemas que ternos que superar para conservar a natureza. A
povoación emigra das aldeas as
cidades e vilas. A explotación tradicional da terra cámbia para critérios de produción industrial. Cando
inzan o monte de coníferas non
tan outra causa que explotalo con
critérios industriais. No meu país
nada se fixo por restaurar as formas de vida e os ciclos tradicionais do campo. Non hai xeito, porque os cidadáns queren ascender
socialmente, ser modernos e acadar un mellar nível de vida. O que
si hai por parte da xente que vive
nas cidades é un interese enorme
pala conservación da natureza.
Compre dicer que este interese
dase en habitantes de cidades ou
de cidadáns que traballan ou manteñen actividades económicas nas
cidades. Nalguns casos tentamos
recuperar segundo o modelo tradicional algunha destas areas de hábitat valioso que sobreviveran á
modernización. Coidamos que se
ese território resistiu tantos anos
como base de sistemas tradicionais de cultivo, abondará con repoñer esta clase de actividade para
recuperar o entorno. Neste caso
aplicamos unha série de métodos
que son máis doados de desenvolver porque vivimos unha situación
económica e social mellar ca dos
tempos da agricultura tradicional.
As veces empregamos traballo voluntário, de xente que quer empregar o seu tempo libre nesta clase
de intervencións; outras contratamos traballadores cos cartas de
doazóns e subvencións da Administración. É a unica· maneira de
levar adiante traballos que non son
rendíveis desde o ponto de vista
crematístico pero que si o son para
o meio natural. En terceiro lugar
poñemos a ponto sistemas de traballos axeitados á economia actual
e aos métodos de éultivo de hoxe
pero que con todo son igual de favorábeis para o meio ca os sistemas clásicos. · Demos mellorado,
por exemplo, o tamaño dalgunhas
árbores tradicionais explotadas en
ciclo curto. Asi ternos máis produA NOSATERRA

ción de madeira , árbores máis
cumpridas , mellares bosques e
ecosistemas mellorados.

Pero cómo se evita o cerco do
monte industrial sobre o hábitat
tradicional?
Asumimos a necesidade de producir madeira porque aporta benefícios económicos. Pero precisamente porque é grande a presión
para extender as espécies produtivas, tacemos porque esta activi dade case cos intereses da con servación. Facemos por rarear as
plantacións de coníferas e eucaliptos con espécies autóctonas.

Reserva para autóctonas
Que procedemento seguen?
O Servício Forestal oficial dispón
para cada caso normas e regulamentos de aplicación . As explotacións madeireiras están abrigadas
a reservar até un 5 por cento ás
espécies autóctonas. Hai un estamento da Administración estatal
que regula todo o referente á silvicultura. As explotacións madeireir as reciben su bvencións para
dotación estructural e para adquisición de plantas. Pero só poden
tumbar unha árbore se tefíen permiso. Obviamente non se lles vai
negar, tratándose de explotacións
comerciais . Pero estas normas
singifican que a Administración
pode embargar terras ou negar
transaccións de terras. Tratándose
dun sacrifício tan pequeno que
produce uns benefícios tan grandes á conservación do meio natural, as empresas privadas non se
poden negar a estas normas. De
feíto, non é raro que os productores de madeira fagan porque os
seus bosques teñan un bon ecosistema natural. O raro é que non
queiran cumprir as normas.
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Que influéncia ten o abandono
do rural sobre a conservación
dos bosques?
Como regra xeral, a auséncia do

e
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'Q eucalipto é unha
árbore moi agresiva
que .se espalla
enormente co lume'

'Compre unir
o traballo dos
investigadores
preocupados pala
conservación dunha
clase de bosque
determinado e a dos
silvicultores'

'o

iis

e
do
tat

·o1e;a-

ón
Jtivilíl-

as

:a-

proprietário trae un manexo .ruin
da terra e un empobrecemento da
vida natural. No primeiro lugar, debería ser maior a proporción da
terra en administración pública.
Contra máis extensión de terra suxe ita a control político mellar é.
Despois, as subvencións públicas
para conservación tamén deberian
aumentar. A maior parte da povoación vive en cidades e non no
campo; pero se as condicións de
vida no rural mellorasen esta desproproción tenderia a equilibrarse.
Nos últimos qu ince anos, os
apoios políticos ao campo medraron moi pouco. Un feito importante
nestes anos foi que na administración forestal mudaron a sua mental idade. Pasaron os tempos en
que só pensaban en termos de
producción de madeira; agora preocúpanse máis por valores como
a paisaxe, as árbores autóctonas
e a natureza en xeral.

Natureza,
história e memória
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Os estados do Sul de Europa
ainda eren que a protección da
natureza é un luxo que só os do
Norte poden pagar.
Contra máis rico é un país, máis
se precupa pola conservación da
natureza. lso significa que por
chegar a ser rico deixou atrás moi
pouca natureza por salvar. Ainda
que estou ao tanto dos destrozos
que se fixeron aquí, na Galiza, impresióname o rica e variábel que é
a paisaxe. O ideal seria que aumentase a riqueza e que non se
producise o estrago que se deu no
Norte do continente. Seria unha
gran cousa que o nível de desenvolvemento non afectase irreversibelmente ao equilfbrio natural. Paro iso é clave a intervención políti:ca e unha idea precisa das áreas
a conservar. Compre ter ben claro,
polo demais, que a política de
conservación non afecta só a natu reza senón tamén á memória, á
sociedade e á história por xunto.

Claro. Non é doado criar opinión
sobre a conservación . De feíto, o
apoio popular para a política de
protección da natureza aumenta
cando é posíbel representar un
dano concreto. Pero preferimos
que o apoio público chegue antes
que se produza o estrago. Personalmente non sei como se pode
lograr esta anticipación. Na televisión británica ternos unha chea
de programas sobre meio ambiente; contamos con centros de
información, cursos, visitas programadas. Cada vez que se tala
de natureza e se ponderan os valores do meio, tamén se pon o
acento sobre o doado que é destruilo. A moitos pode parecerlle
que a paisaxe de Inglaterra é fermosa, pero voulle dar un exemplo
do que perdimos. No ano 35 tiñamos ben de campo con brañas,
pastos, sebes e flores. Cincuenta
anos despois todo aquilo virou en
agricultura intensiva, con moita
menos diversidade. Aparentemente é parecido , pero se o miramos con detalle, apreciaremos o que se
perdeu .

do
~

Como se pode trazar unha
política forestal que supere o
interese dos proprietários
privados.
No Reino Unido ternos que
arredor do 6 por cento da povoa ció n posue máis do 60 por
cento da terra. Os terratenentes
teñen enorme capacidade de
presión política sobre todos os
procesos que afectan á conservación. Ternos moitos conflitos
entre o interese xeral e o priva-

Pola contra pode diferenciarse
entre conciéncia do mundo natural e conciéncia ecolóxica~
Son moitos os que queren manter
os bosques en estado natural para
o seu lecer, pero así que chega un
pé de vento, que é un fenómeno
natural, e tumba unha chea de
troncos, quer que lle limpen logo o
camiño. Se fosen auténticos deixarian as árbores deitadas, tal como as puxo a natureza, non? Hai
quen ten unha concepción hixiénica do bosque.

Cal é a sua opinión encol das
actuacións sobre o monte que
coñeceu aqui?
Estou dacordo con que o eucalipto
é unha árbore moi agresiva que
se espalla enormemente co lume
e produce cámbios negativos.
Que se benefície con tanta vanta-

Certo. Hai quen ignora que o entorno en
que vive e o hábitat
rural que ve mantívoA NOSA TERRA
se gracias ás formas
xe dos incéndios é un aspecto· estradicionais de cultivo e a polítipecialmente negativo desta variecas de conservación do bosque.
dade. Na preservación da paisaxe
Así dase o enfrontamento entre
deberian empregarse carballos e
os defensores da natureza que
castiñeiros, segundo a distribución
eren que o mellor é non facer naque tradicionalmente se facia con
da e a xente que vive no campo e
que sabe que hai que actuar por · esta clase de árbores. Veño de
coñecer a fraga do Eume, que me
protexer a natureza e o habitat.
parece un área importante a proTamén neste caso grácias á fortexer. Gostariame que se poidese
mación e ás explicacións supélevar adiante a proposta de· Carlos
ranse estas discrepáncias. A plaVales de administrar nun mesmo
nificación xoga un papel capital.
programa bosques, brañas e hábitat tradicional. Seria moito mellor
iso ca convertelo nun parque nacional e facer del unha reserva.
Tratar por separado un ?rea ten
moitos incomenentes. E mellor
conseguir unha síntese de reserva
natural e cultural.

'A auséncia de
proprietário trae
un manexo ruin
da terra e un
empobrecimento
da vida natural'

Bosques conservados
prévio pagamento

)n

Non se pode acceder á propriedade rural e a seguir facer o que .
se queira coa terra, tantoco manto vexetal como coa fauna.

Queria que precisase
algo máis o conceito
de conservación. As
veces enténdese a
conservación como
levar a cidade ao
campo.

r----------------------------------------------------,
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l

Non menciona a opinión pública

do. Pero se subvencionamos
aos terratenentes, o conflito supérase. Claro que esta clase de
intervención é cara. Ternos un
programa que comezamos en
1981 para compensar aos proprietários. Oeste xeito evitamos
que poñan en explotación intensiva as suas terras. Unha vez
que chegamos a un acordo sobre as compensacións, os terratenentes convertéronse en defensores afervoados da defensa
da natureza. +
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Silvicultores e edafólogos van
por camiños diferentes.
A principal diferéncia entre o que
nós estamos a facer e os traballos
presentados nas Xornadas encol
da Conservación dos Bosques
Atlánticos, é que a a conservación
dos bosques estase a abordar desde perspectivas diferentes da silvicultura. Non seise comprendin mal,
pero recomendaria que as duas
disciplinas se xuntasen. O avance
máis importante dos últimos dez
anos no Reino Unido foi a unión
destas duas liñas: a dos investigadores preocupados pola conservación dunha clase de bosque determinado e a dos silvicultores.+

'Q mellar
é co·nseguir unha
síntese da reserva
natural ·e cultural'

Os asinantes están implicados na
investigación da ecoloxia do monte

Dez profesores critican
o monocultivo produtivista
do Plan Forestal
•G.L.T.

ducción de pragas".

A caréncia dun enfoque integrador dos usos do monte, o desequ i l íb rio ·entre productivismo e
conservación, o favorecemento
de monocultivos forestais, a auséncia de estudos de impacto
ambiental, a terminoloxia equívoca e a zonificación incorrecta
son alguns aspectos criticados
por un grupo de profesores da
Universidade. Os discrepantes
están implicados nas áreas de
Ecoloxia, Edafoloxia, Botánica,
Bioloxia e Producción Vexetal e
láisanse da incomunicación entre a Conselleria.de Agricultura e
a Universidade.

Favorece
os monocultivos
Denúncian os dez profesores
que non só non existe unha auténtica diversificación de espécies "senón que a expresada intención do PF é favorecer as
masas forestais densas, regulares e contínuas; ou sexa, os monocultivos forestais . O caso máis
preocupante é dos eucaliptos
que polas suas esixéncias ambientai s ( ... ) concentrarianse
principalmente nos terreas de
baixa altitude das províncias de
Coruña e Lugo, monopolizando
a paisaxe".

"O modelo do monte do Plan
Forestal (PF) -di o documento- O domínio dos monocultivos
discrimina entre xeográfica- . apóntase como un risco incremente as diferentes funcións mentado para a difusión de praque os montes deberian cum- gas ou para incéndios forestais.
prir, en lugar de facelas compa- "Resulta paradóxico -di o texto
tibles entre si. E polo tanto non crítico- que sendo o problema
é un modelo de monte integra- dos nosos montes o dos incéndo ainda que se presente como dios forestais, as espécies printal." Os profesores di que lles cipalmente favorecidas polo PF
preocupa especialmente "que sexan precisamente aquelas
non se estabelezan nengun ti- que están entre as . máis compo de directrices para actuar bustíbeis".
nas áreas productivas cunha
silvicultura baseada en critérios Outro aspecto do PF criticado é
de conservación ( ... ) tal como que non se teña prioritáriamente
se recomenda hoxe desde o "en conta a calidade do solo ou a
pensa_mento científico forestal". vexetación existente para favorecer as espécies autóctonas semAo denunciar o desequil íbrio pre que fose posíbel". Os asiacusado entre a promoción da nantes queren que as suas aporproducción e as medidas de con- tación "sexan de utilidade no deservación previstas no PF, sina- bate parlamentário sobre o Plan
lan que "obsérvase unha apalpa- Forestar.
ble inhibición no que se retire ás
medidas de conservación ecoló- A Consellaria de Agricultura- rexica (... ) coa exclusión de certos cusou decantado o documento
espácios fitopatolóxicos e mello- co calificativo de político e aseres rendementos ca o castiñeiro gurou que contara para a redacou tamén a nogueira europea ou ción do PF "co asesoramento
a cerdeira, e outras espécies dos principais investigadores
que igualmente poden ser rendi- dentro do campo forestal do
v~is pola sua madeira ou polo
monte atlántico que se nuclean
seu froito".
no Centro de lnvestigacións Forestais de Lourizán". /
O documento califica de "incomprensíbel a desproporcio- "Resulta extrano -indica a Connada extensión que ocuparán sellaria- que un dos asinantes do
(no PF) as espécies foráneas informe (a Xunta mete tamén enen relación ao pouco que se tre aspas aos a.s inantes como
promoven as árbores autócto- expertos) sexa o profesor Diaznas. Nada menos que o 53 por Fierros, membro da Mesa Forescento da superfície forestal se- tal que fixo o seguemento do PF
rá de coníferas e o 18 de Eu- e presentou unha suxeréncia na
caliptus Globulus. Ademáis fo- mesma sobre as comarcas xeom éntanse algunhas espécies forestais e que manifeste que as
foráneas non experimentadas comarcas utilizadas como instruanteriormente ( ... ) sen que se mento de traballo non responden
saiban os seus riscos de intro- á realidade".+
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

A temperatura do
debate foi altísima.
Despois de catorce
horas, a cámara
alemá deu aprobado a
leí do aborto máis
avanzada da Europa
por 357 votos contra
248. O texto é unha
cópia da que por
moitos anos rexeu na
Alemaña do Leste e
garante protección
legal a quen queira
abortar nas doce
primeiras semanas d~
embarazo. "A ampla
marxe de votos coa
que saeu adiante
-comenta a revista
Newsweek- ref rexa a
crecente influéncia
dos lexisladores da
Alemaña do Leste
sobre asuntos sociais.
Alemaña Unida é máis
protestante, máis
seglar e máis liberal
que a vella Alemaña
do .Oeste".

Quéixanse Xose
Luis Gómez e Xan
Carlos Martínez,
autores do informe
"Las 500 primeras
empresas de Galicia",
da falta de
transparéncia das
pequenas empresas e
do siléncio dos
empresários. Os
galegos non son
fachendosos,
desconfian, temen as
envexas e as críticas
dos viciños. Coma
naquela obra de
Arte/lo, Celtas sen
filtro. -"Vaia chalet
que tes, dille un. -Non
é un chalet que é un
cortello, resposta o
cutre. -E lego que
che facian os porcos
.
?"
.
na pescma
....
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Académico mixedémico, catedrático um tanto errático, autoridade do idioma (nom é broma), segundo o patriarca das Letras de Tagen Ata, e defensor da sua exclusiva utilizas;om no ·
ámbito interno porque para comunicar-nos no exterio_r, em
Portugal ou em Japam, já dispomos do inestimável tesauro do
castelám, como di qualquer papám, quer-se dizer todo antireintegracionista. Pacho da nossa cultura no monte do Faro,
passou o Rubicom dizindo que o alcalde de Corcubión, "coñecida personaxe que mellor faría en cala-la boca", .é a Reoca.
Líder senil de algarda infantil instiga aos nenos do instituto a
manifestar-se "se é preciso, coa ocupación do Rectorado",
(que está aí ao lado) e a "boicotea-las probas que queren volver facer" e a crias;om de "piquetes de información para "axudar" a todos a cumpri-lo boicot". Ornea e escoucea com a cabe\:ª no pesebre, nom se lhe aplica a lei Corcuera, nem se lhe
abre expediente porque oficia com acólitos nacionalistas que
lhe professam admira\:om e com algum independentista de
livre designa\:om.

oe.. Río"

NON \)t. MAR,..

Solu\:om:
Este que pinto no lens;o, (com pareados de aquí a Cambados),
burrancám e mostrenco, catedrático zopenco, nom é o Mamom
Lourens;o? •

Crítica ·da
Crítica do crítico
Na A Nosa Terra da semana pasada (nº 529), aparecia un artigo
que co titulo "Crítica do crítico"
asinaba o escritor Manuel Forcadela e onde atacaba, de xeito inmisericorde e con gran dureza, o
traballo que como crítico literário
ven realizando neste semamário
Xesus González Gómez. Non
vou determe na valoración global
que me merece o devandito artigo porque, entre outras cousas,
teño que dicer que non coñezo
os libros aos que XGG dedica os
seus comentários, ainda que, iso
si, sexa leitor asíduo do espazo
que ocupan as suas reseñas.
Esta circunstáncia, real e obxectiva, sérveme para que, ainda
que non me guste a frase, por tela, por princípio, afastada do
meu vocabulário e da miña conduta cotiá, poda dicer, por unha
vez, aquilo de que "nen entro
nen saio" na controvérsia aberta
entre o crítico literário e o poeta,
escritor e profesor de Língua e
Literatura Galegas. Unha vez dita isto, non me resisto a comentar algunhas das opinións vertidas por Manolo Forcadela que,
por ser posibelmente produto
dun mal vento urbano ou o resultado dunha acumulativa e "maleva" doenza sensorial, quera pensar que non foron o suficientemente reflexionadas antes de
converterse en ideas impresas.
Vaiamos do venial ao capital, isto
é, do que poderia ser matizábel
a aquilo outro que é de difícil e
improbábel absolución.
Di Forcadela que "tamén os críticos deben estabelecer un contacto co traballo de criación para
conseguir máis agudeza". De ser
isto asi, apañados estariamos os
que invocamos exercício crítico
desde un obxecto de arte de
compoñente monumental, de
aparello construtivo ampuloso e
industrial e de esquelete artistico
colectivo. Xoán M. Carreira teria
que ter composto unha sinfonia
ou un concerto para corda e contínuo, Gustavo Luca de Tena teria que ter escrito un par de dramas teatrais ou ter montado para
o Centro Dramático Galego a
"Vida é soño" e Carlos Amaro,
Gonzalo Vilas e eu mesmo, teria-

mos que ter dirixido uns cantos
documentais sobre fauna e flora
galega, realizado algun drama
rural ou algunha comédia urbana
e ter montado,
e
para rematar,
algun espectáculo televisivo Oautor de
ao estilo de calquer dos que "Barato,
abundan na no- barato"
sa televisión autonómica. Pero deixouse levar
ben, non con- por esa visíbel
vén afondar en tendéncia
máis exemplos
e vaiamos ao entre alguns
que, para min, escritores
ten difícil xustificación. No seu consistente en
furibundo ata- somatizar toda
que
contra crítica
XGG, Forcadela, no meio da adversa.
catalogación
das condicións
que debe amasar un crítico literário que poda con xusteza receber tal denominación, arríscase a dicer que a atitude de González Gómez acaba "convertendo as páxinas culturais de ANT á
aborrida monotonia dunha pésima revista escolar". Deixando á
marxe a incorrecta construción
da frase, convén recordar que as
páxinas culturais deste semanário veñen identificadas cunha
boa morea de nomes que calquer despistado leitor _pode contabilizar na mancheta do periódico (páxina 7).
Xoán M. Estévez, Xico Peña, Xoán M. Carreira ocúpanse de música; Fernando Ferro, Fernando
M. Vilanova e Xavier Seoane
gastan de escreber de arte; de
teatro faino Gustavo Luca de Tena; Francisco Carballo, Xesus
Torres e Anselmo López Carreira
asinan o apartado de história;
Gonzalo Vilas, Carlos Amaro e
eu mesmo invertemos o tempo
en escreber de cine ou televisión ; de libros e literatura fanno
Xosé M. Eiré, Miro Villar, Miguel
Vázquez Freire, Xose M. Millán e
Xesus González Gómez.

Se Manolo Forcadela quer descalificar o traballo deste semanário no eido cultural pala só contribución e representación que nel
ocupan as reseñas de XGG, po-

--- de facelo. Pero, evidentemente,
a min como a cutres non se nos ·
escapa que tal pronunciamento
non é nen sério, nen obxectivo
nen intelixente. Quero pensar
que o autor de "Barato, barato"
deixouse levar irreflexivamente
ou ben por ese mal vento ao que
me refería antes, ou ben por esa
visíbel e estendida tendéncia entre alguns escritores consistente
en somatizar irracionalmente toda crítica adversa. De non ser
ais, de ser o artigo de Forcadela
a resultante dun exercício consciente e meditado en cada unha
das suas ideas e ringleiras, estariamos diante non só dunha análise de ponto de mira errado e de
extrapolación de difícil excusa,
senón que nos atopariamos de
fuciños no inxustificábel horizonte do exabrupto.•
CELSO

X.

LoPEZ PAZOS

(Vigo)

o uso
das línguas
na perspectiva
comunitária
(Seminário
realizado
en Ourense)
Como já vem senda hábito na
primaveras, mais umha vez a
AGAL organizou um seminário
ao longo de 4 dias na cidade de
Ourense, tratarom-se aspeitos da
r'ealidade/s linguística/s, e o valor
do seu conhecemento para a experiencia galega, vendo-se como
um encentro científico, e ou de
qualquer outro tipo pode ser feíto
entre súbditos do e. e. sem termos porque usar a língua do estado como veícular. No seminário
participarom linguistas e sociolinr------------~----------,

FE DE ERROS
O periódico número 527, de
data 18 de Xuño, figurou en
portada coma o 526 +

guistas da Gal iza, Pafsses Cataláns, Euscadi e Portugal .. .
O professor Adoldo R. Bornaetxea da Univ. do P. Vasco, disertou sobre a importante questom
da compactagom dos utentes
das línguas minorizadas, que os
utentes tenham territórios e espac;os compactos fronte ao fenómeno dissolvente (como havia
no mundo rural galega até hai
bén pouco). Deunos dados claves para entender e conhecer o
funcionamento da mancomunidade de municípios vascos monolí ng ues, como se comezou
desde abaixo, tratando de criar
um território monolíngue e as
suas dificuldades. A experiencia
resulta muito interessante e digna de imitac;om desde a Galiza.
O professor Vilar Trilho da Univ.
compostelana mergulhou -nos
na aprofundiza9om do árvoredo
jurídico que condi9ona a nossa
situaQom.
O Dr. Bibiloni da Unv. das llhas
Baleares, fixo um parmonorizado
relato da situac;om real do Catalám , enfatizou nos processos
que tenhem lugar nas suas ilhas,
e na necessidade imperiosa para
qualquer processo normalizador
de ter um território de uso exclu sivo da língua, o princípio de territorialidade linguística (sob esta
óptica forom ilustrativos os exps.
tirados das mudanzas havidas
nos últimos anos no Quebec) .
José Luis Fontenla focou o caso
galega e as outras línguas peninsulares na perspectiva da CEE . .
O socio-linguista Vicent Pitarch
da Unv. valenciana incidiu no
· aspeito das línguas europeias
(todas) a luz do prisma do Acta
único Europeio.
A Dra. Rosa Valente da Unv. do
Minho em Braga, contestou com
muito acerto e interesse a questom que nos os galegas dizemos
muitas vezes ao respeito de Portugal -confundem-nos com espanhois e nom somos quém de
lhes importar nen importunar-.
O tema olhou-o desde as duas
beiras do Minho, e aquén e além
ha responsabilidades e nom som
necessariamente culpáveis de isto só os cidadaos portugueses,
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Os caciques
seguen
traballando
na Fonsagrada
Despois de sete meses de loita,
e de desmascarar a alguns,
quedámonos atónitos de ver como a desvergonza, o descaro, e
a corrupción seguen senda os
vieiras que marcan e guían aos
dirixentes do P. P.
Estes días, os irmáns Yáñez,
empresa que ten a exclusiva
das obras neste concello , exixiánlle ás persoas que foron pedirlles traballo, que primeiro falasen coa deputada ou co alcalde como requisito prévio a darlles labor, para asi deste xeito
poder deberlles o favor aos señores de turno, lavarlles a cara,
e que todo quedase na casa
"popular".
Parece ser que os Yáñez teñen
moito interese en ter moi controlad a á xente que traballa con
eles por mor de que non vaia as
movidas, e tamén para quen non
canten as fechorías das construcións que tan, como as estradas
levantadas antes de acabar de
facelas, muros que se caen, pre-

já que os galegas ternos a nossa
nom pequena responsabilidade,
(ao dizer os pavos entende-se
as suas notabilidades) .

O professor Jaume Corberá da
Univ. das llhas Baleares tirou para
os presentes interessantes conclusons desde a perspectiva do
role que joga o ensino, nom cabe
normalidade algumha sem ensino
monolíngue na própria língua,
neste aspeito resultou sorprendente para os conferencistas ao
saberem que na Galiza nom ha
nem um só centro no que o galega seja a língua veícular do currículo. Nas cifras dos paísses cataláns este dato era baixo para Va-

Tamén nestas datas, a filla da
deputada, Inés Cedrón, anda
chamando persoalmente aos
amigos seleccionados para facer un cursiño, e recoméndarlles que se aponten ainda que
non vaian, ela ten boa experiéncia niso, xa que cando a
desaparecida A.C.l.C. "funcionaba", cobraba todos os meses
sen que se lle vise o pelo durante semanas e incluso meses, sen pasar pala oficina. Tamén recordan todos o seu labor, cando foi presidenta de
Antaruxas, que de non ser polos outros integrantes da directiva, hoxe teria desaparecido a
asociación cultural, ela intentouno, pero non pudo derrubala. Agora nun cursiño fantasma
da Deputación, volve amasar
as mellores armas: siléncio,
chamullismo e corrupción . Claro que o bon mestre que ten de
presidente en Lugo , (chámase
señor Cacharro) daralle os
oportunos consellos para que
non se engane.
Tamén o alcalde non dubida en
contratar ao seu irmán e ao sogro deste para facer traballos
en inmóbeis públicos, pagados
cos cartos de todos. Teñen tal
motivación, que incluso traballan de noite, será polo remune-

lencia, só o 30 per cento, baleares
50%. O principado muito mais ele-

vada, incluso no Val de Arám e o
ensino na básica e monolíngue
em Occitano, de Euscadi deromse cifras de muito significado. Polos professores nom galegos havia umha surpressa importante,
diziam mas esse dicurso da normalizac;:om na Galiza que nos estamos recebendo, cómo pode
ser? lnteressarom-se palas posturas dos partidos nacionalistas ao
respeito e que fam , ou que fam
nos concelhos nos que som poder, é um catalám com muito humor parafrasseou a Obelix "Estám
tolos estes galegas". Aes cataláns
dos distintos paisses formularom-

TOKIO

radas que están! Tamén causa
certa grácia o nome desta empresa: Construcciones Arias
Mon, segundo figura nunha
factura pagada no concello.
O $egundo tenente de alcalde,
Tobías Martínez, que é un dos
cerebros en recoller sinaturas
para conquerir a secesión de
Carballido para
a Pontenova, e
que xa quixo
dimitir nalgun- Os irmáns
ha
ocasión,
préf!!ia ao seu Yáñez
máis firme de- esixíanlle ás
fensor naquela persoas que
parróquia, o
señor Penelo foron pedirlle
de Riodesabu- traballo, que
g o, facéndoo
encarregado primeiro
na forestal, e falasen coa
permitíndolle deputada ou
que vaia á mañ á levar os co alcalde.
obreiros e á
tarde recollelos, pasando o
resto do dia na sua casa, sen
preocuparse nada do seu cometido, "que ben vixia".
Os viciños pensamos e imaxinamos o que serian capaces de
facer estas personaxiñas, de
non ser pola resposta que dia a
dia lles está dando o pavo. Ain-

lhes a pergunta, que catalám na
escala? e noma entendiam, contestavam, pois o catalám , nomentendiam que a pergunta sai da
confussom aliás freqüente na nossa pátria de anormalidade dialectante e estatilizadora (espanhola).
Bibiloni dixo: O espanhol de Andaluzia calé, pois idem no Catalám,
que é uno (respeito aos talares
populares mas o Catalám do ensino e da orthographia é um).
Os conferencistas Gil Hernández
e Cristováo Angueira apresentarom um denso e laborioso trabalho, feito por um colectivo de 8,
cuja intitula9om era um remedo
dum genial artigo de Lh. Aracil, e

da que suponemos que ao señor Fraga isto non lle importa,
xa que outros asuntos de maior
envergadura non lles fixo caso
nengun, como á débeda do
conselleiro de lndústria con facenda, listas negras na T.V.G.
fraude das pensións, fraude do
gado, anulación das probas do
ensino, filtracións na selectividade, etc. para el é igual, pon
unha cortina de fume coa ARE
ou coa administración única, ou
comarcas para o ano 2000,
etc., e aos seus fieis seguidores
"alaban" o salvador de Galiza;
claro que na Fonsagrada non
eremos nada máis que o que
vemos , e os catre bloqueiros
que el coñecia multiplicáronse
milagrosamente, e somos
7.000, e o que é máis grave para el, os simpatizantes do seu
partido son os máis ofendidos.
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O baño e a humillación recebidos na eleición á presidéncia da
ARE , fará ver aos que non sexan cegos o "grande" prestíxio
que tora de Vilalba ten o señor
Fraga, e isa que pasou facendo
campaña fara de Galiza os
dous últimos anos. Pero en Europa non serven as mentiras
nen a parafernália que aquí nos
amasan.+

El País, diário
habitualmente
confortador, publica:
"o consumo privado
tira das importacións o
que agrava o deficit
exterior e ademais é
inflacionista; o
descenso dos
investimentos destrue
emprego e esixe un
maior estarzo
orzamentário en
prestacións sociais.
Estamos, pois, moi
lonxe do mellor dos
mundos posíbeis",
remata decindo o
xornal, desmentindo
asi a Felipe González,
dez anos despois de
que este
proporcionase un
incomparábel título á
• presente sección.

AsEMBLEA DE VICIÑOS DA
FONSAGRADA

sob o seu "questinário na Europa
Comunitária" focavam aspeitos
da realidade linguística nom separáveis do processo normalizador em definitiva do processo
emancipador como pavo, e de
todos os atrancos que como nos
jogos de ordenador estám no
nosso caminho, que de nom saberme-los superar ham rachar
as nossas esperanc;:as.
O Dr. Jaume Vernet, catedrático
de direito da Univ. de Barcelona,
especialista no direito linguístico,
botou luz sobre o acorde do Parlamento Europeu -a propósito do
Catalám. A. Ao Catalám nom se
lhe deu estatus de oficialidade. B.

NATALÍCIO 92!
NANINA SANTOS

Naquel tempo en que tantas mulleres da miña idade botaron últimas contas "fillo si, filio non", nengun concello, nengun alcalde, nengun presidente veu oferecer-lles nada.
Nen xardin de crianzas as 24 horas do dia e a prezos asequíbeis;
parques, bosques e zonas verdes para que a rapazada corra e
poda folgar; programas educativos sobre responsabilidades
compartidas no doméstico e familiar; garantía de conservación
do posto de traballo e salários de iguais; escolas e pediatras, ali·
mentos e vestidos baratos .. . Nada.
Asi, tantas ficaron coa última folla da margarita tendo na boca
un non. Outras dixeron Si e tiveron que arrear como puderon e
como souberon querendo compaxinar fillos-casa-traballo-ócio.
Liberdade e compromiso, sen dar nunca equilibrado todo.
Pasou o que pasou e a natalidade galega aminguou e seguiu
affiinguando.
Agora falaron os políticos e ofereceron prémios, sálarios, vivendas ...
Cuestión xa de coser e cantar.
E na avangarda Muras, concello xa de sona: 25.000 pesetas ás
famílias que no 92 traían, naquel concello, unha crianza ao
mundo.
Trescentas pesetiñas, ou asi, -seria o equivalente- terian xa
aforradas as pardillas da miña xeración que non levaron nada!•

As televisións
amasan tias boas e
homes barrigáns, de
idade avanzada e en
caricatura de paletos.
Quen pode criticar ás
mulleres porque
prefiran os culebróns?

O parlamento
galegq ven de
mostrarse a pral da
galeguización dos
topónimos. É a terceira
ou cuarta vez que o
fai. De todos modos
Lacoruña seguirá
senda Lacoruña.

Rumores,
rosmidos, trampas
de cazador nos
corredores de San
Gaetano. Quen foi,
quen forori, os que
aconsellaron mal a
Don Manué? Hano
pagar co seu pasto de
Conselleiro, de xefe de
gabinete, de orella
quente. Fraga era
todo, o number one,
decidia en primeira e
en última instáncia.
Pero agora resulta que

non, que o enganaron
decíndolle que xa era
campeón, que tiña
todos os votos na
faltriqueira. Fraga é un
bon home en mans de
pésimos servidores.
Hai que protexer a
imaxe do xefe que é o
que tira dos votos!

Os nervios andan
no PP. Un deputado
popular saiu do
Parlamento por
direción proibida e
atropelou a un
motorista, logo baixou
do coche a trompicóns
e estrangallou unha
• perna. Guiña marchou
na moto prestada do
alcalde de Lalín, bateu
co asfalto e mancou
outra perna. Virxe do
Faro que os alume que
cando veñen veñen
toda$ xuntas!

Xesús Torrado,
terceiro membro da
lista da CNG de
Vilagarcia levou aos
tribunais ao segundo
porque prometera
dimitir e non o fixo.
"Hai persoas que lles
gusta o poder e non
queren marchar", dixo
Torrado. lso que todos
teñen direito. Velaí o
xeito de aplicar de
verdade a democrácia:
un cargo político para
todos, por .riguroso

turno.+
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O acordo nom afecta a todos os
territórios com esta língua só Catalunha e arquipelago Balear. C.
Que se acorda-se editar os textos
fundamentais da CEE em Catalám tem pouco valor já que isto já
tora feito pola "Generalitat". D.
Que quando a instituic;om do Parlamento E. se desprace a Catalunha ou llhas, ou se abra o escritório do Parlamento em Barcelona, srá língua de uso o Catalám,
mas isto era abrigado de conformidade ao · "Estatut de Catulunya'', e já sucedera assím com anterioridade. Que significou o acordo, -era umha reclamac;om mais
psicológica que real-. Significou
o reconhecemento do catalám como a mais "regional" das línguas
europeias e umha especie de reconhecemeno a Catalunha como
a 1 regiom. Extendeu-se, em
que reclamar isso no caso galego
seria um grandíssimo erro: A. a
vossa língua já é oficial ao sélo o
Portugués, assím figura nos textos de romanística que se estudam em todas as universidades
europeias. A chega-vos com que
afirmedes oficialmente que s.odes
um codialecto e todo vo-lo comuncarám em portugués, e seredes oficiais a todos os efeitos. B.
Umha declarac;om desse tipo e a
vossa regionalizac;om (na espanha) coa surpresa para todos os
linguistas que se dea a existéncia
de duas línguas cumha fronteira
linguística (que é umha surpressa
en Europa e no mundo) que coincide exactamente coma fronteira
espanhola entre a Galiza e Portugal. Ao ver do conferencista e dos
presentes estaríamos ante um
embrulho que só vai no prejuizo
da Galiza e da sua língua. (Justo
apenas uns dias depois o PP
apresenta no Parlamento umha
proposta desse tipo, -teriam algúm espiom alí presente- e os
partidos galegas entram no engado. Claro nom se sabe como explicarmos a oposic;om, ou sai-se
por "peteneras" (EG), e qomo
nunca se explica nada, o PAIS vai
e até o seródio regionalismo espanhol de Fraga confunde, mas
para essas confusons ha que ter
muitas nubens na mente).

ROMÁN SESTO

Houvo coloquio tras cada intervenc;om e umha mesa redonda
na que participarom 8 dos conferencistas e como r~sultado tirarom-se umhas conclusons que
podem resumir-se assím: 1.- A

ª

Toni Mollá socio-linguista valenciano e assessor de canal 9 TV,
apresentou aspeitos novos e de
interesse da política linguística
no panorama europeu, nom só
da CEE, questons como o de línguas oficiais e línguas de trabalho, o sempre cativante tema da
inter-língua, os processos de afirmac;om nacional. aos· que esta. mas assistindo, e em "petit Comité" um anedotário do PSOE e a
língua catalana, ou os espanholistas sempre defendendo o es-

déncia na perspectiva da construc;om europeia, na perspectiva
da Europa dos pavos, ou polo
mensó dos pavos que nom renunciem a serém alguém nesta
construc;om, nom um apéndice
regional doutros povos no nos
"reparto" do poder que se tem
que fazer, ao fazer as meras
competenciais e de poder da nova Europa. En coloquio de bar,
contou da sua realac;om com a
Galiza como político , antes coas
rela<;ons co PNG, e logo com EG,
-nos nom nos metemos em nada ainda que as vezes "alucinavas". Agora som com o Bloco do
que de momento tenhem boa impresom -ao menos tenhem as
causas muito mais claras-.

panhol uno, a '1ot arreu del mon",
e dialectizando na procura da issoglosa perdida qualque causa
que nom seja a língua imperial.
Julio Diéguez coa sua comunicac;om "língua e
e questom nacional galega perante a integrac;om em Eu- ADra. Rosa
ropa" fixo umha
Valenteda
hª em exceso
anedótica e su- Universidade
perficial dos últi- doMinho
mos 20 anos do
nacionalismo ga- contestou
lega, nacionalis- com muito
mo que era o acerto
BNPG-BNG só
na sua expo- questom que
sic;om (o Bloca), os galegos
exposic;om que
chocou até a dizemos ao
muitos nom pre- respeito de
cisamente sim- Portugal
patizantes do
Bloco. lsto ser- --confundem·
veu para abrir noscom
polémica do teor,
de si EG é o pro- espanhois e
grama político do nom somos
1LG e dizer re- quém de lhes
gionalizac;om esp an hola, sem importar nem
serem conscien- importunar-.
tes muitos dos
seus afiliados.
Havia um comentário geral
de que EG galega desaparecesse
polo perigosso e confusionsita da
sua mensage. O Bloca levou ta-·
mem os seus bons paus, mas polo
menos usava o neme do país en
galego, e ainda que nom afirme

a

que portugués-galega som dous
nomes dum mesmo idioma como
castelhano-espanhol ao mesmo
tempo nom se nega o estarmos
na mesma árvore e o seu posicionamento normativo ser claro ao
respeito do grave dano ao país e a
língua actuais "normas" AP-PP ILG. Meresceu especial relevo dos
participantes a declarac;om de Esquerda Nacionalista a pral da reintegrac;om linguística no romance
que nos é próprio e do que fazemos parte o ocidental peninsular,
fronte a actual dialectizac;om ao
romance central e regionalizac;om
espanhola da língua.
O professor Josep. Inglés da Universidade de Barcelona fixo umha
meorável e didáctica exposic;om
sobre língua útil, língua necessária, ou de como o necessário é útil
e o demais resulta redundante, focou o caso catalám, o processo
de fazer a língua necessária, como iste é inseparável da toma do
poder político-económico em definitiva da toma do "poder''.
O derradeiro conferencista foi o
professor Miquel Pueyo que é a
vez deputado de Esquerra Republicana no parlamento Catalám .
Falou da actuac;om política na
perspectiva europeia, fixo um permonorizado exame da situac;om
do catalám em todos os territórios
onde é talado (4 estados Franc;a,
Espanha, Italia, Andorra e 4 C. A.
do estado espanhol) para o professor nom cabe normalizac;om
sem independéncia política tanto,
para eles, como para os galegas,
expresou com toda claridade como se enquadraria esta indepen-

língua fenómeno social nom individua l. 2. - O Galego (aliás
qualquer outra /.) para sobreviver tem que ser necessário. 3. - a
língua deve estar vinculada ao
trabalho. 4. - Territorialidade e
oficialidade estrita da língua com
todo o que conleva. 5. a constru9om europeia desde os estados (a CEE) é imcompátivel com
os direitos dos povos. 6. - Acordo
normativo -tirarmo-nos travese
palhas dos olhos e sabermos o
quesomos e cara onde vamos.devemos ir, e nom cara onde
nos /evam -o suicídio estupefaciente-. 7.- Rela9om da língua
com o poder político e denúncias
das políticas glotofágicas vigentes na Galiza, teoría do bilinguismo social e outras trapa/hadas ...
Esqueceuse-me a interven9om
muito interessante do Professor
Isaac Estravís sobre interferéncias
do galego em documentos en
castelhano dos séculas XVI , XVII
e XVIII, XIX ata a desamortizac;om
na Galiza. Son contratos da zona
do mosteiro de Oseira e interesnta
olhar como mudan nemes de pescas e lugares ao longo dotempo,
e como aparecen galeguismos
muitos deles hoje estimados "oficialmente" lusismos.
Esperemos que o fundamental
deste colóquio pronto venha ao
lume da imprenta como passou
com o do ano passado -publicado sob a intitulac;om de "Lingua Poder e Ideología" pala Agal
é que é fundamental para entender o nosso processo regionalizador na espanha. •
ALExANDRE BANHO CAMPO

(VIG )

ANTES DAS VACACIÓNS
SUSCREBE AS TUAS ACCIONS
e paga en seis meses
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O previsto encontro na Estrada, o mes de Outubro, para estudar a
obra de Manuel Garcia Barros, Ken Keirades, vai ser retrasado
até a primeira quincena de Decembro, pois segundo os

N2530

organizadores, a nova situación política do concello e sobretodo
as dificuldades na pescuda dun autor tan esquecido recomendaban
ampliar o prazo de recepción de traballos.

KEN KEIRADES:
UNHA MENSAXE
/QUE VOLVE
A SUAXENTE
CECILIA ALcOBA. DE ABRIL

Hai uns dias, revisando libros galegos, desde o ventre dun deles escapouse
un sobre que ao abrilo produciume unha punzada no peito, tanta foi a emoción. Atopei nel fotografia do meu amigo Manuel. García Barros Ken Keirades e un texto político da sua indubidábel autoría, asinado por el -e por
Francisco Alonso Rey, ambos polo Comité Estradense pro Estatuto de Galicia, datado en Marzo de 1933.
Separei unha das fotografias, datada en Agosto de 1961, que nolo mostra
sorrinte e fitándoqos con olios vivos, nun curruncho benamado e significativo da sua casa, "o dos libros". Reune ali os encontros máis entrañábeis da
sua época de docente e as suas evocacións literárias e políticas. Ao pé, en
nota explicativa de ton humorístico ao falar de si mesmo, enfatiza que no
cimo da biblioteca puxo unha estatuiña de Castelao.

Manuscrito do mesmo Garcia Barros por tras desta foto: Ali-

da Socicdá estradense, déronma pola miña auruazón nunhas festas
escolares o ano 1916. Púxeno alí pra o locir na foro, pois o seu sitio é outro, Abaixo, revistas enviadas que fun lendo e a neta mirando unha dilas. E por derradeira un socio con cara de páscoas, un
pouco encollido, entangruñado, coma se Ue doera o zarrizo, e que
debo de ser eu, porque, ali non hai outro ningúen. Agosto do 61.

brería arascada de volumes que ano tras ano fun axuntando a base
dunha duda que aropei na casa e os que eu tiña cando fun pra ila.
a cima a esta[uilla de Castelao, obra de Asorei, que me regalóu
un amigo e máis arriba o rerraro de Currros. E ó dobrar a esquina,
que na fo10 non se nora, un cadro dun diproma que me mandaron

As xornadas de estudo
sobre Manuel Garcia Barros
celebraranse
o próximo Decembro
,·

seu discur o era a e épcia
íntima do seu sentir popular e a
sua forza vital foi a proba
concreta desta afirmación".
Os organizadores tiveron que
mudar a data inicial da
convocatória, a meados de
Outubro, para dous meses máis
adiante, motivados
especialmente pala
complexidade de investigar a
un autor pouco lembrado e
tamén ás circunstáncias
municipais da Estrada, cuxa
delegación de cultura era a
encarregada de organizar o
evento.•
Documento asinado por Garcla Bar.ros
e Francisco Alonso chamando a votar
a favor do Estatuto.
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Encabézao coa palabra Galegas, á vez solemne e brillante, e desde esa condición confire responsabilidades cívicas, enfiando diferentes estratéxias para convencer aos futuros votantes. recorre á entrañábel e conmovedora figura materna, equiparando Galiza coa primordial e arquetípica figura da
Terra-Nai, tan investigada en disciplinas como Etnoloxia, História das Relixións ou a psicoloxia de Jung, nas que se rastrean os xeitos que desde un
princípio a humanidade se daba a si própria, unha explicación do mundo
desde o sagrado, concebindo a terra coma unha grande deusa telúrica, paridora universal, asimilándoa á dupla Muller-Terra Labrada.
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da Galiza
encarnado na
natureza, cunha
linguaxe cuase
evanxélica e un
profetismo
notábel nun
librepensador
coma el.

Examinando o documento que
Garcia Barros asina con Francisco Alonso poderiamos arriscar
unha ollada sobre o xeito no que
argumenta e tirar algunhas conclusións. Trátase dun escrito con
profunda significación, pois é nada menos que unha arenga, unha
exortación, un chamado aos seus
coterráneos para que voten a favor do Estatuto galego, unha das
ideas máis fondamente sentidas por Garcia Barros durante toda a sua vida.

O•legos. Hir111ii1s nn (!"erra. Oalicla Prancla pra dend'a cmigració.'I ,yuq~r
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Falaba do espírito

O DISCURSO
DE KEN KEIRADES

•x.c.
Hai un prémio literário adicado
á ua figura e en embargo a
ua obra, o eu compromi o
ético e político e a ua
traxectória on prácticamente
de coñecido . Desde hai me es
unha Comi ión ven traballando
na convocatória xunhas
xornadas de estudo sobre
Manuel Garcia Barros, "mestre,
escritor e académico, defensor
decidido dos traballadores ... o

Relacionando ambos documentos, tan alonxados no tempo, entre si e ademais coa sua obra narrativa, ollamos que todos eles móstrano coma un
-exemplo de coeréncia e continuidade dos próprios ideais na sua vida e produción literária. Con el tiven o
priviléxio de tecer un longo diálogo, baseado en afinidades do
pensar. Non nos coñecimos as
caras o que non foi impedimento
para que surxira devagariño, o
moi doce, extrano e misterioso
sentimento da amistade.

saieu semprc pcu:udicalla.

Co Estalulo, gobcrnarásc: Oalicia como millor vexa, sin que leñamos que
dar con las nin ningu~n leila que pcdirnolas. O que nos Sl.!xa necesario poi.Je:enu>li cslulm.:cclo, e o 111111.!Cl!sario po-
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Son múltiples os chamados, desde "Irmáns da Terra", "Non seredes dignos
de chamarvos fillos d'Ela", "Galicia, Vosa Nai" e o termo "fillos'', presente
en case todos os parágrafos. Trátase dunha nai que xeme afundida "no fango da Escravitude" e á que hai que liberar, "Levantar a Terra", isto é: hai un
arriba e un abaixo, un estamento inferior e outro superior; que implican unha xerarquización do espácio. Claramente, as alturas significan o nobre, a
liberdade, os ideais e isto tamén pode constatarse na fotografía, que trinta
anos despois me fai chegar e na que coloca a Castelao (a quen foi ·fiel toda
a sua vida) no alto do alzadoiro dos libros.
No segundo párrafo aporta as razóns históricas e lingüísticas que fundamentan o por que da nacionalidade galega e faino como mestre. Deixa entrever con lirismo onde está o espírito de Galiza, na natureza que descrebe
enternecido: nos seus poetas, na língua e nos loitadores que se esparexen
polos campos, predicando a boa nova, nunha linguaxe case evanxélica, cun
profetismo notábel nun librepensador coma el.
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Como mensaxe quédanos a paxión -alguén que cando mozo enchia unha
botella con vagalumes, recurso de poeta, para poder ler nas noites cando lle
apagaban o candil por economia) e a indomábel perseveráncia con que encarou todas as suas conviccións, pois o vello mestre xamais se chamou a siléncio e apesar do cárcere e o despoxo de que foi obxecto, deunos unha lección de fe no futuro do idioma e do seu lugar nel. •
arxencina de pais andaluces, identificouse co noso país
acravés da correspondéncia amistade que mantivo con Garcia Barros,
entrando en contacto co colectivo nacionalista de Buenos Aires,
onde coñeceu a Neira Vilas e Amísia Miranda.
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DIAS
• O rexeitamento a
Filgueira Valverde
O departamento de galegoportugués rexeitou por 14 votos a
9 a proposta de sete profesores de
galega que estimaban que Xosé
Filgueira Valverde debia receber o
título de doutor honoris causa. É a
segunda vez en poucos meses que
se rexeita a proposta. +

• Protexerase
o Camiño
de Santiago

• Invitación
· a Fidel Castro
Setenta profesores da Faculdade de
Económicas da Universidade de
Santiago, convidan a Fidel Castro
a pronunciar unha conferénciacolóquio sobre Cuba e a arde
económica internacional, como xa
fixo noutros desprazamentos. No
escrito da invitación, dirixido ao
próprio Fidel Castro, á Embaixada
de Cuba, ao Reitorado e á Xunta
de Galicia, faise fincapé no
rexeitamento ao bloqueo que
EEUU ~omete a illa e a ocupación
ilegal da base de Guantánamo. +

• l'i1úsica tradicional
en Foz
A Asociación Xuvenil A Fiada
organiza o próximo 11 de Xullo un
Festival de Música e Baile
Tradicional. Intervírán os grupos
Raparigos de Ferrol, as
pandereteiras de Narón Alxibeira,
o gaiteíro solista de Moaña lván
López, a Banda de Gaitas de Ares
e as Agrnpacións Folclóricas
Reviravolta e Castro Bergidum. +

Logo dunha reunión de
representantes do Consello da
Cultura co presidente da Xunta, e
posterior cos conselleiros Vázquez
Portomeñe e Daniel Barata,
acordouse extremar o
cumprimento das condicións
impostas no seu dia pala Comisión
de Património Histórico da Cidade
e Camiño de Santiago, todo o cal
non implicará paralización, nen
sequer temporal, das obras.
Entre os acordos acadados está o
asesoramento, in situ, pontual e
continuado dunha equipa formada
por un arquitecto, un historiador e un
arqueólogo, designados pala
Dirección Xeral de Patrimónoio. A
equipa designada está formada por
Ernesto González Estévez, Alberto
González Femández e Ana Coy Diz.

Marinhas del Valle foi
homenaxeado pala AGAL
Proxectan recoller a sua obra compl.e ta
· • L. ALDEGONCE

O caso de Jenaro
Marinhas del Valle
(nascido na Corunha
em 1908) é urnha clara
mostra desse género de
pessoas marginadas por
rion déixarse levar
polos ventas do poder.
Sendo urnha das
maiores figuras literárias
da Galiza no momento,
o seu trabalho veu
passando por agora sem
grande reconhecimento
público. Bem é verdade
que a extraordinária
modéstia do escritor
pode ter ajudado a esse
silencio; mas nom por
isso deixa de ser
injusto.

M~ do Carmo H. Salido e Xosé M! Monterroso con Jenaro Marinhas del Valle
durante a cea de clausura da homenaxe.

zou-se umha homenagem pÓblica
ao escritor nos passados 19 e 20 de
Junho, na sua cidade de nascimento e residencia, A Corunha. Os actos académicos consistirom em
tres sessons dedicadas a glosar os
diversos aspectos da obra literária
de Marinhas.

Aos seu 83 anos Jenaro Marinhas
mantém a energía mental e até corporal de urn homem novo e leva
Nas obras procurarase evitar
com desportiva naturalidde um tescalquer variación da rasante actual
temunho vivo de dignidade moral.
do camiño; manter a integridade da _ Umha boa mostra é a sua renúncia,
calzada romana ou medieval, hai algum tempo, ao seu pasto coresolvendo o paso nun camiño
mo membro numerário da Acadeparalelo sen empedrar; en canto
mia Galega, por discrepancia com
aos tubos de formigón no paso dos
os camínhos que esta ínstitui"om
regatos, canles de rego ou caudais
leva nos últimos anos: foi um acto
de auga, sustituiranse por
realizado com grande dignidade,
solucións tradicionais de pedra,
sem nada de teatral espectacularitipo pontellas, canles de pedra,
dade, com umha elegancia respeietc ... discernindo pasos de verán e
tosa e sem desprezo a ninguém.
inverno; nos muros que abeíran o
C<UTiiño, respeitarase o sistema
Ahomenagem
constructivo tradicional en cada
zona e sempre sen mortero
Sob a promo"om da AGAL (Assoaglutinador. +
cia"om Galega da Língua), organi-

A primeíra sessom, com apresenta"om p-0r Paulo Gon"ález Marinhas, sobrinho do escritor homenageado, estivo dedicada a personalidade literária de Marinhas. Interveu em primeíro lugar a presidenta
da AGAL, Maria do Carmo Henríquez Salido, professora da Universidade de Vigo em Ourense, que
enquadrou a forrna9om de Jenaro
Marínhas no galeguismo focando a
atividade cultural das lrmandades
da Fala corunhesas, único grupo
que perdurou em vida até os ano
da primeira República. O sacerdote José-Martinho Montero Santa!-

ha, de Ferrol, tratou obre a poe ia
de Marinhas. Ramom Reimunde
Norenha, profes or no Instituto de
Bacharelato de Foz, detivo-se a comentar a margina9om do reintegracion istas. E finalmente forjo
Torres Santomé decano da Faculdade de Humanidades da Univer idade da Corunha deu umha vi om
da pes oa do e critor.

Teatro e narrati a
A segunda sessom estivo centrada
no teatro, faceta em que Jenaro
Marinhas é mais conhecido, especialmente pala sua p~a A revolta
que Jevou o Prémio Caste1ao de
Teatro em 1965. Apre entado por
Aurora Marco, profe ora da Univer idade de Santiago, falarom
Henrique Rabunhal profe or e
também autor e crítico teatral, e o
jornalista e escritor Joel Gómez:
ambos abordaron di tintos a pectos do labor teatral de Marinha .
A terceira essom cel brada na
manhá do sábado 20 ver ou obre
a obra narrativa, e pecíalmente obre o li vro de relato intitulado A
vida e cura, editado pola AGAL
em 1987. Actuou de moderador o
conhecido e critor Manuel Maria.
Di ertarom o profe ore Henriq ue da Co ta, Cé ar C. Morám raga, José-Cario Quiroga e Elvira
Souto, sobre diverso a pecto da
narrativa de Marinha . O acto conc1 u i u com um breve di cur o de
agradecimento - formo o, como
todos os seus- do próprio e ritor.
Como remate dos actos celebrouse um banquete num restaurante da
cidade, que se encerrou com umha
alocu"om do escritor corunhes José Maria Monterroso Devesa.

Projectos editoriais
Barreiro contra Barreiro

Camilo Nogueira

A Galicia posible

Xosé de Coro

Na memoria e no horizonte

Suso de Toro

Carlos Mello

Manuel Frogo lriborne

No seu conjunto, as interven"ons
nas tres sessons conformam um estudo plurimorme da obra e da personalidade literária de Marinhas; e
falou-se de recolhe-las todas num
número especial da revista Agália.

,

. .

.. . .

CRONICA

".-..... ' .' . XEAArs
.

.... :

. . .. . .· ' ." -.. . .
..

'

.

.

~

~

.

.

Outro projecto que também emergiu ali, este de maior envergadura,
é o da publica"om das obras completas de Marinhas (nas suas quatro vertentes: teatro, narrativa, poesia e ensaio ): umha empresa necessária mas difícil, tendo em canta a
previsível falta de apoio oficial.+
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Auto.
promoc1on e
identific·a ción
/

popular
Os espacios auto-promocionais nas
distintas emisoras de televisión ou
rádio están á orde do día, potenciados pola crecente competéncia entre
elas, e nas que se pon en prática a
resposta mimética dunhas canles ás
campañas ou programas doutros como tamén é norma agora. Acabamos
de ver un anúncio no que Antena 3
coloca ás suas figuras, nunha cortametraxe que mistura estas cuns pouco imaxinativos debuxos animados,
e cun fondo musical con canción
jcoñecida adaptada, todo o cal é un
calco bastante casposo dun anúncio
recente de TVE-2, tamén con cantiga pegadiza como fi.o condutor (estoy por tí, ou así). A presunta simpatia que pretenden transmitir os
da "troupe" da A transmimái cutre da
ión do
emisoras priva- monte do
da apre enta
esa imaxe resesa Faro, o inque impregna formador
case todo o que facia fincaoferece Antena
pé en que
3. O que chama
algo a atención é non habia
cómo pechan es- "só militanta auto-promo- tes do PP
ción, coa írnaxe
senón simdunha "bollo"
máis na liña Te- patizantes
le-5 que na de que se
ampulosa serie- identifican
dade coa que
coma nós
adoita a dotarse
co
proxeca canle en cuestión. Serán os to popular"
primeiros in:fluxos do seu novo
dono, bon coñecedor do pfugüe negocio do pernil femenino cando menos no papel impreso.
Vimos este, como dicimos, tontorrón corte promociona! nun desean o dunha produción propia de
A-3 non menos e casa de enxeño.
Farmacia de Guardia é o nome
da tele- éríe na que Antonio Mercero efectua un bon compéndio
do piare hábito do teatro e o actor e pañois. A moro idade na expre ión a falta de ritmo, en perfeita con onáncia cun guión bobalicón, e a teatralidade no piar en o
do. termo. Algun actor (ne te epiódio o magnffico secundário Luis
Cige ) aporta o que pode de dignídade, entre pre enza ( obretodo
a dos mái novo ) francametne
de moralizante , ao ervízo, por riba, dunhas situación de enredo
mínimo e tontí ímo, a xulgar polo
par de capítulos vistos. A verdade
é que e ta emisora parece exalar
un ráncío perfume a España cañí,
a humor de direitas e a acartonamento en cáseque todos os seus espazos, desde os comentados pasando polos concursos e rematando
polos seus emblemáticos apresentadores de informativos, co ínclito

Santiago Cribeiro para a banda sonora do espectáculo "O Mozo que
chegou de lonxe" do CDG, mália
seren finalistas da segunda edición
e teren participado neste ano no
festival do Porto. Para rematar cos
imorrentes deliciosos bascos de
"Oskorri'', sen dúbida o grupo que
reclarnou máis expectación, e con·gregou máis público. Os de "Oskorri", que ao longo dos vinte anos
de traballo foron deitando sucesivas probas do seu bon facer en discos e recitais, cautiváronnos co xogo das suas voces, e un facer instrumental que se vai afastando das
premisas tradicionais máis sen
apartarse da reflexión e da imbricación na realidade musical basca.

Carrascal á cabeza. Un deses personaxes que aseguran, xunto con
Carmen Sevilla ou Gil, o pan a unha pléiade de imitadores máis ou
menos afortunajdos, agora que Carrillo está xubilado, ainda que alguns teñen o "morro" de seguilo
expJqtando neses mesteres.
Pero se comezamos falando dese
relativamente novo costume d·e
darse auto-publicidade ou descarado auto-bombo segundo os casos,
non se pode esquecer ao campión
desta modalidade, quizá exaequo
con certas consellarias da Xunta. A
Rádío Galega cobre unha considerábel parte da sua minutaxe na
emisión de cuñas ·que anúncian
programas próprios, causa que tamén f ai agora con asiduidade, por
exemplo, Radio Nacional de España, mais non até os extremos machacóns aquí escoitados. É de moi
dubidosa xustificación, como cando un programa se autoanúncia
desde dentro do seu próprio transcurso. Ainda que esta fórmula si é
moi útil para cobrir minutos e máis
minutos de programación.
Un dos últimos exemplos é o da
emisión durante o verán de mensaxes en non sei cantos idiomas para
os falantes dos mesmos que visitane "as nasas costas" segundo ali se
di. A iniciativa, non está mal, pero
a sua frecuéncia semella excesiva e
máis perto d_e cobrir o citado obxectivo de limar minutaxe que do
de espallar a nosa identidade. En
todo caso fai grácia o fondo musical escollido para a mensaxe en español. Se a cada idioma se lle pon
un Leit motiv cun tema estereotipado do país correspondente, co idioma castellano adxudícaselle de
fondo un tema flamenco. Pódese
interpretar como a devolución coa
mesma rnoeda a quen, xeralizando,
soen dar unha versión folclórica
dos galegos; pero tamén se pode
pensar que actuando asi non hai lugar despois á queixa cando pensen
por aí fóra que nacemos cun fol de
gaita debaixo do brazo, e recitando
o esconxuro da queirnada.
Falando de queirnada e de rádio galega, a transmisión da romaria e enchenta do monte do Faro de hai uns
días foi modélica por parte do corre pondente radiofónico ali
de prazado. Acaso contaxiado do
frene i e fervor auto-identificador,
ou aca o baixo os efeitos estimulantes dos ricos produtos da terra ali
devorado ou inxeridos, o informador facia contínuo fincapé (mentres
aía en antena cunha frecuéncia
mái própria de quen transmite unha importante final deportiva) na
"perfeita organización" e en que
non había "só militantes do PP senón simpatizantes que se identifican
coma nós co proxecto popular".
Non é que dubidemos en absoluto
da veracidade desta afirmación, pero os que ainda non lle acabamos de
coller o "tranganillo" ao da autoídentificación, ainda nos escandalizamos coa "simples" identificación
dun meio público cun partido.+
GONZALO VILAS

AS AVES DE RAPINA
.EN GALlZA

Osfolkies

ses "Four men &
A Dog", banda
noviña de apenas
dous anos, máis
que ten colleitado importantes
éxitos a nível internacional

non marren
Festival
da Cidade Vella
en Compostela
Nos primeiros días de Xuño acudimos á cita folk que organizada pola
Asociación Cultural Cidade Vella,
tivo lugar na incomparábel Praza
da Quintana en Compostela.
Na realidade tratábase dunha dobre
cita: a 3íl Mostra de Música Folk para
Artistas Noveis e que este ano congregou aos quintetos tradicionais
"Candieira" e "Chouteira", á investigadora e cantante Mercedes Peón, ao
grupo Javarn, ao sexteto vigués ''Fol
de Niu" finalistas todos, desta terceira edición, na que participaron ademais como invitados ''Trisquel", finalista da anterior edizón e os irlande-

A outra cara da
cita foi a IV
Edición do Festival Folle Cidade Vella, que
nos deparou o
bon facer da banda de gaitas "Ancoradoiro" de Ribeira, seguidos
das pandereiteiras de "Leilia" que
entusiasmaron ao numeroso público congregado apesar da chúvia,
cun repertório metido de cheo na
mellar tradición, f azendo da pelica
das pandeiras abondoso acompañamento para as voces, mesmo que
soase ás veces a gaita de Manuel
Nieto, a seguir os "Matto Con grio", animal de bestiário do que
non coñeciarnos nada, desde o traballo realizado por Anxo Pintos e

autores escolmados e os
poemas propriamente ditos.
Están Delgado Gurriarán,
Emilio Pita, Seoane, C.E.
Ferreiro, Pura Vázquez,
Neira Vtlas, Maria do Carme
K.ruckemberg, Avilés de
Taramancos e G. Tosar.

+

Libro-póster sobre
árbores galegas

Poesia
Alén-Mar
A Deputación da Coruña
publicou unha escolma de
poesia realizada por
Maximino Cacheiro de
poetas galegos que escribiron
sobre temas americanos. O
libro inclue un limiar, unhas .
notas sobre a emigración
galega a Latinoamérica,
pequenas biografías dos

Apesar dos
anúncios
dos apocalípticos o
folk é
unha
realidade
viva e goza
de boa
saude.

Xerais, que hai
pouco puxera
o libro
sonoro ao
alcance
dos
rapaces
máis
novos,
edita
agora uns
librosposter que
en dezasesis
páxinas,
despregábeis,
abordan as nosas
arbres máis singulares,
comezando polo adicado ao

O certe é que apesar dos anúncios
dos apocalípticos o Folk é unha realidade viva e goza de boa saúde.
Alén de grupos consagrados, xurden por toda parte formacións a traballar directamente sobre a música
tradicional, na recolleita de fontes
da tradición oral ou mesmo implicándose con criacións próprias.
Aparecen bares onde o folk máis
que un rito é xa unha forma de ser;
asi saudar a nascenza de "A Cova"
do grupo "Luar na Lubre" en A Coruña, ou o quinto cumpreanos de "A
Casa das Crechas" en Compostela.
As Mostras e os Festivais organizados pola A.C. Cidade Vella son
un claro facha do que se pode facer
desde o asociacionsimo de base
por unha cultura de· nós. Xa desde
aquela primeira convocatória de
"Verao Cultural" a A.C. Cidade
Vella, mália os atrancos ou a deixadez das institucións, continuou camiño sabedora de que a Galiza precisa_do traballo contínuo e xeneroso de todos nós. •
FRANCISCO SOUTO

carballo. Os autores son
Marisa Castro e Luis Freire,
que xa se ocuparan da Guia
das árbores de galicia. O libro
é un percorrido
pormenorizado de socioloxia
vexetal, con referéncias á
distribución xeográfica do
carballo e as suas espécies
próximas, dos usos e
utilidades que xera, etc ... •

Poesia de ·
Guerra
da Cal
Os libros
des te
galego
lonxe e
perto da
sua pátria
natal, teñen
difícil
procura no
noso país. A
AGAL, coincidindo
co décimo aniversário da
sua fundación, reedita nun só

volume Lua de Além mar e
Rio de sonho e tempo
(primeira edicións de
Galaxia no 59 e no 63).
Ambas e duas edicións están
revisadas polo autor, con
actual residéncia londinense
e contan cunha introdución
de Carlos Durao, unha
pequena biografía de Elsie
Allen da Cal e unha nota
introdutória do próprio
Guerra da Cal.•

GITda
editora

Guía de campo e guía didáctica
·Pablo Rodríguez (Oitabén)
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Lembrando
aos clásicos

Volven o tédio
e a estultícia

Europa

Batmanll

Pouco sabe do cine danés o· gran
público, se exceptuamos a Palma
de Ouro en Cannes e o Osear á mellar película extranxeira acadado
hai uns anos por "Pellé, o conquistador". Porén, esa cinematografia
tivo unha história precoz e un parto
glorioso. O seu pioneiro foi Ole
Olsen que, ala polos primeiros anos
do século, misturaba as constantes
da "barraca de feira" coa intuición
soñadora e visionária das posibilidades estéticas e artísticas do invento dos Lurniere. A comezos do
século fundábase a "Nordisk Filme
Kompagni", produtora que cun oso
polar sobre o globo terráqueo como
divisa ia perdurar até os nosos dias
e ia, entre 1910 e 1912, hexemonizar a produción europea por riba
das cinematografias alemá, francesa e italiana (a USA era ainda un
embrión tanto no plano industrial
como, até a chegada de Griffith, no
terreo artístico).

O comentário sobre esta fita ten un
carácter máis sociolóxico que cinematográfico, por moito que alguns críticos reivindiquen a figura
do seu director, Tim Burton -que
fixo, entre outra~, Bitteljuice,
Eduardo M anstixeiras e a prime ira
parte de Batman, como se pode
ver, todo un recital de "obras mestras". O que unha semana despois
da sua estrea nos estados Unidos
- batendo os consabidos records
de recadación do primeiro fin de
semana-, chegue pontual ao noso
país colonizado fai pensar nas dúcias de fitas que teñen que agardar
meses, anos ou viaxes ao extranxeiro para poderen ser disfrutadas
polo espectador do país. Fitas todas que teñen algo de cine, e sobretodo emoción, cousa da que a
"obra" de Burton está baleira.

Desde eses comezos o cine danés
vai estar ligado ao conceito de "escándalo", por ter os seus primeiros
produtos comerciais ese matiz saído dunha série de filmes folletinescos e melodramáticos, de "mala nota" e temas escabrosos, no
meio dos que xurdiu a invención
do chamado "bico de cine" que un
cronista alemán descrebia nun xornal berlinés de 1910 <leste xeito:
"os personaxes non se contentan
con bicarse rapidamente, como antes. Os beizos xúntanse longamente, voluptuosamente, e a muller, en
pleno éxtase, bota a cabeza para
atrás". Facilmente entendíbel parece pois que fose neste panorama
onde se criase o primeiro mito erótico e a primeira "vamp" da história do cine mundial: Asta Nielsen.
Con ela Urband Ga.d (un Pigmalión non de menor entidade que o
Stemberg que moldeou a Marlene)
vaise converter no gran realizador
danés anterior á Gran guerra.
Parece apontado polos historiadores que, ademais de exercer un domínio comercial e industrial superior ao doutras cinematografias do
continente, o cine danés foi capaz
de formalizar, neste período, unhas
condicións estéticas de refinado
contido plástico e sábio emprego
da luz artificial, atributos que apontaban, na figura de Stellan Rye, algúns dos "modos" do expresionismo alemán do período de entreguerras. O fin da Gran guerra sinalara
a bancarrota desta cinematografía e
marcara a ruptura e o final do seu
período de esplendor industrial. Porén, as características estéticas antes apontadas van ser recollidas por
Benjamin Christensen, cineasta
fundamental autor dunha obra insólita e alucinante, Heksen ("A bruxaria através dos tempos") rodada
entre 1918 e 1921 e, sobretodo, por
Car! T}Jeodor Dreyer, sen dúbida
un dos cineastas máis importantes
da história do cine mundial e cuxa
carreira de francotirador, marxinal
e xenial, non ceibou ao cine do seu
país dunha lenta agonia de décadas ... Até Europa.
En primeiro lugar convén dicir
que Europa representa a recuperación de parte da história do cine
danés e amosa o reencontro coa
lembranza dun pasado glorioso
ainda vivo e non esquecido na
conciéncia e na retina do seu au-

tor, Lars Von Trier. Non estamos,
pois, <liante dunha pirueta no baleiro, senón na recuperación dunha
tradición cinematográfica que non
só busca referentes no cine do seu
país, senón, sobretodo, no cine
alemán do período de entreguerras, do que o mesmo Trier recoñécese influenciado. En "Europa"
aistimos tamén a un deslumbrante
exercício de estilo, onde o xoven
realizador danés (35 anos)
explora no paTrier realisado cinematográfico europeu za unha
e se adentra no apaixonada
cine dos seus homenaxe
maiores. Pero
non só re-visa- ao
mos e re-olla- expresiomos o universo nismo, e
expresionista tamén a
(o máis evidente) e admira- Hitchcock.
mos unha "mi.se en scene" de
modos perfeitos e maxistrais, senón que en "Europa" respiramos
tamén o alento e o espírito daquel
cine que nos anos vinte nos deu
obras tan perfeitas e emblemáticas
como " Caligari", " O último" ou
"Metropolis". Non estamos pois
<liante da recriación dun copista de
correcta formación artesana, senón
da refundación dunha dinámica
tanto expresiva como conceitual e ·
de contidos emocionais, segregada
dunha construción formal e un armazón estético perfeito e exquisito, detallado e minucioso (antes da
rodaxe fixéronse mais de oitocentos debuxos onde se sinalaban minuciosamente os planos, as secuéncias e, mesmo, os moviemtnos de cámara). Porque, insisto, o
xoven realizador, formado en horas e horas de visionado de vellos
filmes e en multitude de traballos
publicitários e video-clips, non só
se limita a reproducir linguaxe, narración, efeitos lumínicos, movimen tos e posicións de cámara,
fundidos ou sobreimpresións próprios do catálogo expresionista
xermano, do "Sturm und Drang"
ou, mesmo, do "Kammerspielfilme" .. ., senón que vai máis alá da
repesca mecánica duns princípios
cinematográficos de libro de arte,
para afondar na atm 'sofera dos
contidos que deron vida e motor a
aquel cine que ofereceu á história
do cine mundial algunhas das suas
obras máis xeniais e duradeiras.
En toda esta dinámica, Trier desvela ademais que non é necesário
o pedigree americano (o dos Coen,
Scorsese, Cimino, Coppola, Spielberg, Lucas, todos, naturalmente,
de recoñecíbel apelido do vello
continente, non anglosaxón) para
ser un gran "reprodutor" e copista
de esquelete xenial. Á marxe da
sua formación alimentícia (de ri betes comerciais), o director danés
amosa un coñecimento profundo
do seu oficio e unha formación
que se nutre dos procedimentos
formais e estéticos desenvolvidos
por homes do cine europeu, eses
homes que, desde a mesma cate-

goria que na plástica pitórica ocuparon os "primitivos italianos" ou
os "primitivos flamengos", inventaron, descobrion e investigaron
non pouco do que o cine representa e é no panorama universal da arte de toda época. Acaso non foron
europeus homes como Dreyer ou
Bergman, Mumau ou Pabst, Lang
ou Sternberg ou Stroheim, Lubitsch ou Wilder, Gance, Vigo,
L'Herbier ou Delluc ou Artaud ou
Buñuel, Rthmann, Eisenstein,
Chaplin, Bresson, Ophüls ou Renoir, Rossellini ou Fellini ou Godard ... ? Acaso non ti ve ron parto
europeu correntes e movimentos
como o expresionsimo e o surrealismo, a avangarda francesa ou soviética, o realismo alemán e o naturalismo francés, o neorrealismo
italiano, a "nouvelle vague" francesa e o "free cinema" inglés ... ?
Certamente, Trier non recria toda
esta tradición, pero si realiza unha
apaixonada homenaxe ao expresionismo (Lang, Mumau, Wiene) e ao
cine do seu país e entorno (Dreyer,
Bergman) e tamén a Hitchcock (a
dialéctica da tensión e dos suspense, a introdución do humor como
elemento liberador do anterior, a
lembranza explícita de "Alarma no
expreso" ou "Vértigo"). Como o
mesmo Trier confesa, "Europa"
mistura elementos de comédia, de
thriller e melodrama, asentándose
nalgunha das estruturas narrativas
básicas do cine americano. E no
meio de todo, no contido que se
agacha nesta maquinária perfeita,
atopamos a recriación dunha época
histórica apocalíptica para a Alemaña saída da desfeita da II Guerra
mundial. E asi Trier escolle os primeiros anos da posguerra alemá
(1945-1946) e reflexa un panorama
aterrador, onde no horizonte dunha
atmósfera kafkiana, surreal e de
ciéncia ficción, amósanos unha
Alemaña máis literária que real,
ocupada polos iánquis e coa presencia pantasmal e semi-onírica
dos chamados "werewolf'. Porén,
como acorre case sempre que se
aborda no cine o fenómeno do nazismo (quizá se exceptuamos a incursión de Visconti) a análise ·do
danés queda a médio camiño entre
o puramente anedótico e o premeditadamente banal e escuro, dano
marxe de acción ao simbólico(?)
sobre o real e ao metafísico sobre a
análise histórica e de presente (pode que este medo a enfrentarse coa
análise do nazismo proveña das
implicacións que tal atitude produza na comprensión do presente alemán?). E é aquí, precisamente, na
translación dunha análise histórica
necesária, onde "Europa" ten o seu
ponto máis feble, un ponto feble
que, por outra banda, non abonda
para ensombrecer os múltiples
acertos dun filme fresco e atrainte,
escolma perfeita do mellor cine do
vello continente, que ven proporcionar unha canle de frescor novo
(europeu) <liante de tanta frivolidade millonária e pseudo-transcendente iánqui. t
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

Por obra e grácia da Wamer Brothers, Batman volve mora entre nós.
Xa un mes antes da sua estrea tres
grandes e excelentes posters -un
dedicado a Michelle Pfeiffer-Catwoman, outro a Danny De VitoPingüíno, e os menso a Michael
Keaton-Batman- inundaron muros
e paredes. Por iso, e pola presenza
da Pfeiffer, moitos esqueceron o carácter de basura, completamente anti-cinematográfico da primeira parte. Unha vez ollada a segunda, vólvense facer as mesmas perguntas:
como unha fita
tan buscadamente comer- Como
cial, feita polos unha fita
ordenadores de
Hollywood, po- tan buscade ser tan abo- damente
rrida? Por que comercial,
os rapaces tras feita polos
os primeiro s
minutos de pro- ordenadoxecci ón cansan res de
de estar senta- Hollywood,
dos e queren pode ser
sair dos cines
nunha fita na tan
que o rebúmbio aborrida?
impede f alar de
acción, de suspense ou de algo que sosteña o noso
interese de espectadores durante algo máis de cinco minutos?
Nen a primeira nen a segunda parte
teñe algo do que se chama senso do
ritmo. Son películas planas, onde o
argumento non existe, non hai proxección dramática e, para colmo, a
encamación do ben, confiada a Michael Keaton, é tan anodina e cansina que produtores e director teñen
que confiarlle o guiso aos malvados da película -Jack Nicholson e

Kim Bassinger na primeira parte, e
Danny de Vito e Michelle Pfeiffer
na segunda. Nesta última entrega, o
paradoxo é que Batman case non
existe coma tal na película: a sua
participación heroica recorda as tar~ des apagadas de Curro Romero e o
interese dos guionistas por darlle
maior peso ás persoaxes de Catwoman e de Pingüíno termina por desbaraxustar a película. Sen que iso
signifique que o espectador poda
botar de menos a presenza de Michael Keaton.

nen fotografía --en tonos azúis e
suxos-, nen a música, cenografia
ou efeitos especiais teñen consisténcia. Coma no caso anterior, suprende que unha fita asi custase
tanto diñeiro. Os decorados repítense até a f artura facendo pensar
na tacañeira dos produtores. No
caso de Dick Tracy -que era outro bódrio, soporífero e sen nengunha grácia- polo meno había
o experimento cromático propo to
polo seu director de fotografia,
Vittorio Storaro; en Batman volve
nen i o. Pala outra parte, o guión é
tan imbécil que a po íbei ituación interesante da película -un
pingüíno vai ser eleito alcalde de
Gotham City; a tran formación da
secretária torpe en exy Catwoman- son apresentados sen nengunha grácia, contados para cobrir
o expediente, sabedores de que
ben ou mal feita, a película erá
vista polo me mo número de e pectadores -para i o e tán a publicidade e o marketing.
Michelle Pfeiffer é a única que parece tomarse algun entu ia mo coa
fita; pésie a todo, está moi pasada
coma Selina a secretária torpe, e o
seu erotismo como Catwoman é
máis ximnástico que camal. Claro
que coma Nicho! on -pa adísirno
na primeira parte da aga- no exceso do seus papei e tá a escasa
grácia do produto . Entre ele un
excelente actor como Chri topher
Walken, condenado para empre a
facer de malvado en matices. Keaton-Batman é tan aborrido como
Aznar nun cometido emellante.
Ademais e tá vello, nótan e a
pr6teses que lle teñen que meter
para facelo Bat e cacha , o que
non deixa de re ultar patétic .
O final - moi mal re olto, como
do ponto de vi ta narrativo acorre
con toda a fita- pr mete que a aga/ca tigo terá continuación. atwoman a óma e á terraza e agarda
novas aventuras.
N un tempo o cine americano foi
comercial no bon entid : película para divertir, chea dunha acción ben do ificada e con hi t6ria
moi ben contada . Hoxe, de de o
momento en que os produtores
descobriron o poder do marketin
e a sucesión absurda de efeitos especiais, toda lóxica desapareceu.
Só queda a lóxica de facer diñeiro,
sen ter para nada en conta a posíbel intelixéncia do espectador. O
resultado máis recente é Batman
volve. Non vaian vela e sobretodo
non lle sigan o xogo aos grandes
estúdios: eu cornetín o pecado de
vela pola señorita Pfeiffer e xamais me sentin tan estafado. Mellor é que saquen do video-club
Hatari de Howard Hawks ou Blade Runner de Riddley Scott, produtos comerciais que buscaban a
emoción do público, fitas que
mostraban o lado lúdico do meio
cinematográfico.
Xusto todo o que lle falta á película de Mr. Tim Burton. t
CARLOS AMARO
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Constitución da

Asociación Galega
de Deportistas
contra a Droga, cctc1
presidido po-lo
Consel/eiro de Sanidade
D. José Manuel Romo)

modelo de vida , e ós · que oíndo non o practican ,
oconsellarlles que o proben, porque estamos
seguros de que todo o que se fago a través do
deporte contribuirá o conseguir unha sociedade
máis so, máis libre e con menos motivos para
buscar ocosións en falsos paraísos nos que se nos
vai a vida , nos que , precisamente non existe a
vida.
'

Fútbol , tenis, otlet ismo ... col quera que sexo o
deporte que el ixos, podes fe-la completa
seguridade de que con el vivirás de verdade a
vida .

A Asociación Galega de Deportistas
contra a Droga coa colaboración da Consellería
de Sen idode quere animar o tódolos galegas que
practican algún deporte a que continúen con ese

,--------------------------------------------------------

1
1

Se desexos formar porte do noso Asociación, enche e envío este cupón o:
Asociación Galega de Deportistas contra a droga .Ronda de Nelle Nº 33 (Dirección Provisional) .
Apelidos:
_ ____________________________ ___ __ Nome: ___ ___
D.N.I.:
__ . __ _____ DatadeNacemento: . ___ - ____
Lugar:
Domicílio:R/Pzo .:
_ __ -.. _ . -.. -... - . -. Nº: -. Localidade:
C.P.:
Provincia : ______ __ ________ Tlf.: ..... ~-- - - Profesión:
Estudios ou Nivel Académico:
___ . _..... ___ .... ... _.
. .. . ---. _. .. .
Actividode Deportiva:
.. . __ . . ______ __.
- . _ -___ _

:J ·Socio de número (Cota:3.000 ptas_/ano)
O Socio menor de idade (Cota: 1.000 pfas_/ano)

Tipo de Socio
1

,
'. -

Q Socio protector (Cota mínimo:25.000 ptas_/ano)
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CONSELLERIA DE SANIDADE

ELIXE O TEU DEPORTE E ¡VIVE A VIDA!
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Socialismo e mercado
é o primeiro ensaio teórico -sobre esta matéria nunha língua da península

Ramom L. Suevos
'Deberiatnos itnitar o tnodelo xaponés e poñelo ao
servizo das clases populares'
•MANUEL VEIGA

A necesidade histórica do
socialismo, o fracaso do
modelo soviético e a
defensa dun socialismo de
mercado, sen esquecer as
notábeis interrogantes que
abre esta última
alternativa, mesmo a nível
da própria natureza
humana, son as matérias
tratadas por Ramom L.
Suevos no seu último
ensaio Socialismo e
mercado, recentemente
publicado na Editorial
Laiovento. Obra estrutural
n~ que o autor realiza un
notábel esforzo de síntese
e que se situa no cimo
das línguas peninsulares
sobre un tema aberto.
Afirma no seu libro que o marxismo clásico realizou unha análise concienzuda do capitalismo,
pero non se preocupou moito de
definir a alternativa?
·
A Marx o que lle interesaba era
analisar as leis do movimento social e como estas levan ao comunismo, que non é logo unha utopía,
senón o produto lóxico do capitaliSJ:IlO. Por consecuéncia, preferiu
anaiisilr as contradizóns do capitalismo, e como estas poden facilitar
un tipo de actividade política que
conduza á tomada do poder, que
estudar que se fará despois con ese
poder. Ora, evidentemente, isto tivo consecuéncias nalgunha medida
perniciosas. Tal vez era ineludíbel
nalgun determinado momento,
mais despois encontráronse copoder e coa interrogante de que ·facer
con el e aí a cousa xa non estaba
tan clara.

un país agrário se quer industrializar o peso da acumulación ten que
proceder do agro, da man de obra
que sae do campo, das exportacións agrárias e do aforro agrário.
Outra pergunta é se concentrarse
na produzón de meios para a prod u zón (fabricar máquinas , por
exemplo, que á sua vez fabriquen
outras cou as) ou na produzón de
bens de con umo, optándose pola
prirneira alternativa. Isto é o que se
chamou lei de Feldman. Cando dez
ou vinte anos de pois emerxe a teoria económica convencional do
crecemento descúbre e a importáncia e dalle razón a estes debate .
Infelizmente os seus dous protagonistas, Preobrazhenski e Bu.kharine, foron fusilados por Staline, nos
procesos de Moscova dos anos 30.

Iso fai innecesária a pergunta de
por qué o debate se cerrou?
Efectivamente, a partir de aí, Staline liquidou á "esquerda ' que defendía isto, tamén se desfixo da
"direita", e acabou adoptando o
modelo de crecí.mento acelerado de
Preobrazhenski. O rexime, polo demais, endureceuse e cada vez foi
máis difícil tamén debater.

O

debate dos·
anos 20 na URSS
sobre a
industrialización
é a primeira
análise da teoria
económica do
desenvolvimento

Pero, o certo é que o desenvolvimento na URSS acadou níveis
aceitábeis até ben entrados o
anos 50. Por que fracasou despois?

O fracaso
Na década dos vinte abrollou un
gran debate económico na Unión
Soviética que logo esmoreceu.
O debate dos anos 20 sobre a industrialización é, en certo modo, a
primeira análise da teoría económica do desenvolvimento. O socialismo na URSS non ·trunfa como froito dun capitalismo maduro, senón
que o ~fai nun país imenso, de grandes contrastes, con partes modernas e outras moi atrasadas e, como
dicia Lenine, cercados no médro
· dun oc~ano pequeno burgués. Queren crecer moi rapidamente e artellar unha indústria de defensa porque é un elemento da sua sobrevivéncia. Entón compre estudar unha
estratéxia. ·Así" descúbrese a lei de
Preobrazenski da acumulación socialista orixinária que di que cando
A NOSA TERRA

Probabelmente o modelo de planificazón centralizada non sexa bó en
nengun momento. Ora, desde logo,
é menos mao ou se cadra ineludíbel, na primeira fase, sobretodo en
paises atrasados. Cando os obxetivos non son numerosos, pero si urxentes, os mercados funcionan moi
mal (os prezos non son indicativos,
porque as circunstáncias cámbian
rapidamente), as necesidades da
povoación son moi concretas e ainda existe unha eufória revolucionária, nese caso a economía é máis ou
menos controlábel pola vía administrativa e o sistema centralizado
pode funcionar. Outra cousa é se
ainda así non seria mellor tratar de
axudarse con ·outro modelo. En calquer caso, o crecimento desa etapa
tivo grandes custos, houbo un gasto
intensivo en matérias primas, os salários reais baixaron ainda que non

G~~O

ANOSA TERRA
Nº 530 -9DE XULLO DE 1992

o consumo per-capita e a colectivizazón da agricultura tivo tamén uns
elevados custos.

pitalismo monopolista de Estado.
Pero neste caso, o Estado non intervén directamente na economía, como no modelo soviético, senón que
trata de encarreirala,procurando que
o mercado vaia polo camiño que se
marca. Non estaría mal ver quemétodos empregan, por exemplo no
Xapón, para facer algo semellante,
pero que servise non á burguesía,
senón ás clases populares.

Hai outro motivo para defender o
funcionamento centralizado nunha
primeira etapa: é unha razón política. Cando se instaura o socialismo
dase un proceso de grandes sacudidas e de fortes tensións sociais.
Nese momento ha que ter as alabancas do mando. Existe unha
imaxe sobre iso, coido que boa:
cando o avión despega ou ha tormenta compre coller os mandos e
governalo directamente. Unha vez
que remontou o vó e está orientado
un pode poñer algun tipo de piloto
automático que atenda pequenas
desviacións e reacione por si mesmo, isto é o mercado. Ao dia seguinte de facer a revolución non se
pode poñer o piloto automático.

En que se diferenciaría a economia mixta que ternos aqui do socialismo de mercado do que vostede fala?

Nen cando hai unha tormenta
como a do Caribe?
Evidentemente. Aí o factor externo
conta moito.

Coida que o factor externo foi
precisamente a causa do derrubo
do socialismo?
on, foron causa inerentes ao
próprio modelo. Estou dispo to a
admitir que o capitalismo lle fixo
todo o dano que puido ao socialismo, obrigouno a gastar en armas por certo, que o capitalismo tamén
gastou en armas e ainda asi medrou. Se o socialismo se poidera
ter constituido en sistema mundial
seria moito máis doado. É certo tamén que a un país, tipo Angola, resúltalle moi dificil cimentar un modelo autocentrado e non digamos
no camiño do socialismo. Pero, en
todo caso, o que indicarla tamén é
que o socialismo non posue tantas
virtualidades. Se ternos que agardar a que trunfe simultaneamente
en todo o mundo estamos aviados.
Hai quen fala do engado da socieda de de consumo, será verdade,
mais i o significa ou ben que o sociali mo non é quen de convencer
á xente de que existen outros valores ou que non é capaz de medrar
para darlle tamén i o e outra coua . Ou erá que hai que fechar as
fronteira e pór unha cortiña de ferro? Un ociali mo a i, de de lago,
non é aquel do que falaban o cláico . U nha razón tal pode valer en
Cuba, pero non na Unión Soviética, obretodo cando exi tia o Cornecon e un terzo do mundo era ocial i ta. Explicar que i o fallou
porque capitali mo é moi mao
lémbrame aquelo de Franco do ouro de Moscovo.

A NOSA TERRA

O

comunismo é
o único
proxecto social
que poténcia o
lado bon dos
seres humanos.

certo é que no plano da atenzón ás
necesidades dos consumidores funcionaron bastante mellar que o modelo centralizado.

Até que ponto debe chegar o
mercado, se se pretende manter
o modelo socialista?
Sobre isto haberá moito que discutir. Onde resulta máis delicado dar
todo o peso ao mercado -que, polo
dernais, tampouco Uo dá o capitalismo- é no chamado mercado dos
factores de produción, isto é no
mercado de traballo (a forza de traballo non pode ser unha mercadoria
en rnái , porque entón non seria
ociali mo, nen nada) e no mercado
de capitai , onde quizá se poida facer algo pero hai que ter cuidado.
Ora, no que re peita aos bens de

consumo en xeral, o mellar é que o
mercado regule que producir e como. O problema non é tanto deixar
que as leis do mercado fagan as
causas, como ter a posibilidade de
desviar a mantenta os recursos no
sentido desexado. É dicer manipular o mercado para que tome facendo iso, no canto de facelo adrninistrati vamente. O mercado non ten
porque ser cego, podemos interferir
nas suas leis espontáneas. A intervención estatal parece máis xustificada cando se trata de expandir a
economia ou realizar grandes investirnentos, porque o mercado só
indica o que pasa hoxe, pero non
ten en canta, entre outras razóns,
que as condicións van mudar cos
próprios investimentos.

No libro cita a Stuart Mili cando
di que un traballa con máis interese para si próprio e menos cando é por conta allea. Traballar
para o Estado, di Mili, estaría no
termo médio. Porque nese caso o
traballador é proprietário, ainda
que seña un entre un millón.
Si, pero para que iso se cumpla o
Estado debe ser capaz de controlar,
polo menos aproximadamente, a
produtividade do traballador e pagarlle en consecuéncia. Existe ademais o problema da xeréncia. No

capitalismo os xerentes son nalgunha medida proprietários e ademais deben competir até por sobrevi ver. Pero no socialismo de mercado que motivará aos xerentes? É
un problema longo que trato máis
extensamente no libro. En todo caso, na natureza humana actuan sentimentos nobres e sentimentos
egoístas. O comunismo é o único
proxecto social que poténcia o lado
bon dos seres humanos.

O difícil equilíbrio
As economias xaponesa e alemá
están altamente planificadas.
Con todo, iso non é o socialismo
do que falamos?
A intervención do Estado é importante en todo o mundo Ocidental.
No meu libro anterior (O outro desenvolvirnento) insisto nos fallos do
mercado e como moitas veces nen
ha mercado. Estamos na fase do ca-

O

Estado cando
controla todo
non
controla nada.

O socialismo de mercado mantén
as estruturas cardinais do socialismo é dicer as da propriedade. Non
ten porque haber proprietários da
terra, nen dos méios de produzón,
ainda que poida haber unha retribuzón á terra e aos meios que capta
o proprietário colectivo que é o Estado. Outra causa serian os empresários, porque eses son indivíduos.
No socialismo pode haber desi gualdades, pero desde logo moitas
menos que entre un petroleiro de
Texas e un dos seus empregados.
Compatíbel con iso é a existéncia
dun sector privado de pequenos e
médios produtores, xunto cun sector público importante, tal vez motor da economía. Cabe imaxinar
unha Citroen nacionalizada e moitos talleres de reparación e indústria auxiliar en mans de pequenos e
médios proprietários, porque é
máis fácil controlar cen ou mil Citroens que dúcias e centos de milleiros de empresas, cafetarias, talleres etc. Xa se di que o Estado
cando controla todo, non controla
nada. O problema radicaría en establecer unha coabitación que en
longo prazo non levase á liquidadón dun sector polo outro.

Os choques entre o sector privado e o público poden reproducirse na esfera do poder político?
Se o sector público controla as alavancas do poder económico e funciona con relativa eficiéncia, isto
pode imprimir carácter a todo o
sistema. Enton o subsidiário seria o
sector privado, o contrário do que
acontece agora no sistema mixto
ou de capitalismo de Estado que no
fondo é un sistema de dominante
privada.+

'A Galiza estaria nlellor na CE se fose i11dependente'
Várias das obras de Suevos anticiparon o debate que viria despois

O m rcado

Se as análises descriptivas da realidade dos paises do Leste comezaron a agramar nos últimos tempos, son moitos menos os estudos
de fondo que reflexionan teoricamente sobre o fracaso do socialismo e mesmo sobre o que esta palabra pode significar hoxe. Ramóm L. Suevos recoñece esta escasez "agás alguns traballos como
os de Brus e Laski", o que chama
a atención "sobretodo para a dimensión da crise e significa que
ou non ha esquerda ou ten a táctica do avestruz".

Cando a sociedade é máis complexa resulta necesário o mercado?
Cando hai dúcias ou centos de milleiros de produtos e xa non se está a tratar de dar de comer ou vestir, senón de fornecer o tipo de comida ou vestido que a xente quer,
cando a calidade e os gastos importan, cando o progreso técnico é
destacado e non consiste só en asimilar o que ven de fóra e construir
grandes complexos industriais, entón, claro, ha que adaptarse mellar
e non existe órgao central capaz de
facelo. Este contexto esixe unha
descentralizazón funcional e que as
empresas traten, con estímulos novas, de axeitarse ás necesidades dos consumidores. Isto tentouse facer en Hungría e Iugoslávia e ainda
que acabaron fracasando os dous
casos, por diferentes motivos, o
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Ramóm López-Suevos é catedrático de Economía Aplicada en
Compostela. Autor dunha tese
doutoral publicada en 1978 co título de Excedente Económico e
análise estrutural, na sua traxectória académica abundaron os impedimentos. O primeiro para acceder a unha praza de agregadU··

ria, hai xa máis dunha década. O
segundo ao competir pola mesma
cátedra que o dirixente socialista
Emilio Pérez Touriño. A discriminación sofrida por Suevos foi dalgun modo recoñecida polo Consello de Estado que decideu finalmente a reanudación do proceso.
Hai somente unhas semanas que
un dos máis lúcidos ensaistas do
país, ainda que tamén un dos máis
comprometidos nas suas análises,
estrea o posta máis elevado do escalafón universitário.
En 1987 publicou Portugal no
quadro peninsular qu.e hoxe trae á
actualidade. "O que agora chaman
Eixo Atlántico son intereses localistas que se tratan de unir para lograr as axudas dá CE ás rexións
fronteiriz~s. É algo coxuntural.
Non ten nada a ver coa idea, por
min aventurada, de aproveitar a
supresión da alfándega para lograr

unha integración real".
Tamén se pode encontrar un anticipo da actualidade en Dialéctica
do desenvolvimento: naqorn, língua, classes sociais editada en
1983. "Creo que remataba aquel
libro pondo a interrogante de se
irnos a asistir a unha nova eclosión
de estados-nación en Europa Ocidental. De momento, xa oc;urriu na
Oriental e resulta evidente que iso
abriga a unha reflexión tamén deste lado". Suevos resalta que "as
fronteiras reveláronse mutábeis. A
maiores do que pensemos de Croácia, Eslovénia ou Ucránia, o certo é que a comunidade internacional está disposta a aceitar que
existen como nacións".
"Algunhas destas comunidades
poden entrar na CE, matiza, pero
en todo caso será mellar para eles
facelo como croatas que corno iu-

goslavos, igual que aos galegas
nos iria mellar negociando as nosas cotas do leite a cámbio de algo que negociando por nós alguén
que se chama España".
Suevos tamén ere na viabilidade
económica das pequenas nacións.
"A idea de independéncia política, sinala, non ten nada que ver
coa de autarquía económica. Pódese ser independen te e formar
parte de grandes espácios".
O autor de O outro desenvolvimento, a sua penúltima obra, é, en cámbio, fondamente pesimista a respeito da Galiza. "A situación é desastrosa e irnos ao desastre total como
povo diferenciado. A xente vive a
base de subsídios e de trampear,
pero cada vez impórtalle menos todo o que se faga na sua cultura. Este é un povo que se está suicidando, empezando pola língua".•
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Convocatórias
Verán en Oleiros

Prémio Xerais
de Novela

A Fundación Municipal de Cultura do
Concello de Oleiros ven de presentar un
amplo programa de actividades para este
verán, dentro do que se ofertan distintos
campamentos e encontros xuvenís. Durante Xullo e Agosto celebraranse 11 actividades distintas de carácter ecolóxico
para rapaces e rapazas de 6 a 18 anos. Os
campamentos teñen como obxectivo o
coñecemento da natureza, o património
cultural, a convivéncia e a práctica de
técnicas de acampada, marcha, itinerários e xogos non competitivos. Por primeira vez organízase un campamento
denominado "Deporte e Natureza", en
colaboración co Instituto Nacional do
Deporte-Galícia. Tamén se porán en
marcha novos obradoiros de enerxias alternativas, reciclaxe e protección de animais. Cúmprense agora dez anos desde a
organización das primeiras excursións e
actividades medioambientais destinadas
aos cativos. A infonnación e inscripción
nos campamentos poderá facerse no
Centro de Información Xuvenil, en Perillo, na roa Darwin, 1; e no Concello de
Oleiros, ponéncia de cultura.

Edicións Xerais convoca a novena edición deste prémio , dotado con
1.500.000 pts. Os textos apresentados
han ser inéditos e totalmente orixinais.
De cada orixinal apresentaranse seis
cópias, en papel tamaño fólio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo, antes do dia 10 de Setembro, nos
locaissociais de Edicións Xerais de Galicia, S.A., r/ Dr. Marañón, 12. 36211
Vigo. Co orixinal, que deberá ser apresentado baixo lema, adxuntarase, en sobre pecnhado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor/a, así como o
tíduo da novela, indicando no sobre:
para o Prémio Xerais de Novela. O xurado emitirá o seu fallo no curso da cea
"Xerais" que se celebrará na semana do
San Martiño. O prémio poderá ser declarado deserto polo xurado. Edicións
Xerais, que reserva os dereitos de edición sobre a novela premiada en todas
as línguas do Estado, poderá publicar
esta, sen limitación do número de
exemplares nen de edicións.

Seminário Ecoloxista

Prémio "Merlín"

O ºdia 11 terá lugar no Teatro das Torres
de Santa Cruz, no Concello de Oleiros
este Seminário, que xirará en tomo a
vários tenias: os fondos estruturais europeos e a destrucción ecolóxica, a
concentración parcelária, as estradas e
autovias, os planos forestais, a problemática das indústrias de celulosas e a
agricultura industrial. Falarán representantes de diversas asociacións e colectivos ecoloxistas e naturalistas galegos.
A inscripción é gratuita, e para máis información : Colectivo Ecoloxista e Naturalista "Biotopo", r/Darwin, l. 15172
Perillo Tlf. (981) 63 65 98.

Edicións Xerais convoca a sétima edición deste prémio, dotado con 750.000
pts. Os téxtos apresentados deberán ser
inéditos e orixinais . De cada orixinal
presentaranse seis cópias en papel tamaño fólio ou en holandesa~ mecanografados a dobre espazo, antes do dia 10 de
setembro do 1992 nos locais sociais de
Edicións Xerais de Galicia, S.A., r/ Dr.
Marañón, 12. 36211 Vigo. Co orixinal,
que deberá ser apresentado baixo lema,
adxuntarase, en sobre pechado, nome
completo, enderezo e teléfono do autor,
asi como o tíduo do libre, indicando no
sobre: para o Prémio Merlín. O xurado
emitirá o seu fallo no curso da cea que
se celebrará na semana do San Martiño.
O prérnio poderá ser declarado deserto.
Edicións Xerais resérvase os dereitos de
edición sobre a obra premiada e todas
as línguas do Estado.

Prémios Fuhem 92
A "Fundación Hogar del Empleado"
convoca estes prémios, en diferentes
modalidades. O Prémio "Joaquín Costa" de Pe.r iodismo, concederase á obra
periodística, individual ou colectiva,
que durante o biénio 91 -92 máis teña
contribuido a explicar dun xeito claro e
comprensivo o proceso de converxéncia
con Europa. Está dotado con 1.000.000
pts. O Prémio de Ensaio Breve sobre
Educación, ten como lema "Tempos de
Reforma: ideoloxía e práctica educativa". Os traballos conterán aspectos significativos sobre os procesos de transmisión de ideoloxías e valores que se
producen no ámbito educativo. O pré-·
mio está dotado con 200.000 pts., e hai
un accésit de 50.000 pts. Os Prémios
de Investigación Xuvenil, están adicados a traballos de investigación ou en:.
saio para alumnos de BUP, COU e FP
nas seguintes modalidades: Prémio pola Paz, baixo o lema "Nacionalismo e
guerra nos paises do Leste de Europa"
(75.000 pts. e un accésit der 25.000
pts.), Prémio de Médio Ambiente, baixo o lema "Ecoloxia e comportamento
cotián" (75 .000 pts. e accésit de 25.000
pts.). O Prémio de Economia e Sociedade convócase baixo o lema "O racismo na nasa sociedade" (75 .000 pts. e un
accésit de 25 .000 pts .). Para solicitar as
bases ou obter máis información, diri. xi rse a FUHEM, Alcalá, 117- 6 D .
28009 Madrid. Tlf. (91) 431 02 80.

I Prémio de Poesía
"Espiral Maior"
A Editorial Espiral Maior e o Clube Poético do mesmo nome convocan este certarne coa intención de abrir canles de publicación ás novas xeracións de poetas
galegas, actualmente privados de posibilidades normalizadas de edición. Estabelécese un prémio único, sen cuantía económica, que consistirá na publicación da
obra gañadora dentro da Colecéióri Espiral Maior de Poesia, asi como un gravado orixinal do artista ourensán Perfecto
A. Estévez. Poderán apresentarse menores de 35 anos, sempre que non teñan
nengun libro individual publicado. Os
traballos terán un mínimo de 300 versos
e apresentaranse por tripicado, mecanografados a dobre espazo e baixo plica,
sen remite, co tíduo da obra acompañado
dun lema identificador. En sobre aparte
incluiranse todos os dados referentes á
id~ntidade, enderezo, teléfono ·e currículum do a'1tor/a. No exterior de dito sobre
figurará o lema e o tíduo da obra. As
obras deberán enviarse a Espiral Maior,
Apdo Correos 192. 15080 A Coruña,. anctes do 30 de Setembro. O fallo darase a
coñecer no mes de Outubro. •

Música
Brazil Classics-3: forró,
etc. Música do Nordés do
Brasil. Luiz Gonzaga, Dominguinhos , Gal Costa ,
Anastá~ia, Gonzaguinha,
etc. Forró, arrastra-pé,
frevo xaxado, xote, samba e aboio-toada. Producid o por David Byrne
(Talking Heads) •

Publicacións
A Quinta Columna
O Ateneo Santa Cecília de Marín
acaba de sacar á rua o primeiro número desta revista, que pretende ser
un médio de difusión cultural, tanto
das actividades próprias do Ateneo
como doutros feítos culturais. Neste
número recóllese a programación
para Xullo, onde se fai referéncia
aos diferentes ciclos cinematográficos, ás actividades a desenvolver na
"ID Escota Galega de Verán", cursiños, viaxes culturais, etc. Distribuese de balde, e ademáis de mandarse
aos sócios do Ateneo, pódese conseguir polas persoas interesadas nos
locais do Ateneo e en quioscos de
Marin. Quere ser bimensual, e está
aberta a todo tipo de colaboracións e
.suxeréncias.

Artesán
A Asociación Galega de Artesáns
ven de editar o Nº 4 desta revista de
artesanfa. O seu contido xira en torno á artesanía e ás suas estreitas reIadóns coque se chama "arte". Neste número son protagonistas alguns
artesáns-criadores e a sua obra, certos oficios tradicionais como a cestmia ou a fabricación de olas de cerámica, a ouriveria, p encaixe ou o
traballo do coiro na Galiza. Un artigo sobre a recente leí galega de artesanía e sección que anúncia actos,
cursiños, xomadas e publicacións
completan o número, que se vende a
400pts.t

Anúncios de balde
Tea de liño, primeira
calidade e bo prezo.
Véndese por metro.
Tlfs. (986) 31 24 87 /43
99 62.

contacto con persoas de
fala grega. Podedes esc reberme ao Apartado
938 de Santiago d e
Compostela

Vendo casa de pedra ,
totalmente restaurada e
amueblada con antiguedades, muros de l m de
grosor, 2 prantas , 190
m2, solos e teitos de madeira, charniné de pedra,
auga, luz, etc. Val con
moita vexetación, perto
do río Miño. Finca con
froitales. 18.000.000 pts.
(facilidades). A 30 km de
Ourense. Tlf. (981) 22 12
63. Femando Zapata.

Vendo ou troco sobres
con mataselos e rodillos conmemorativos ,
os máis dos anos 1980 e
198 1, acepto outros sobres ou selos. Ricardo
Alonso, rua Compostela
2-3C, 36700 Tui . Tlf.
(986) 60 35 59.

Troco ou vendo mel e
polen produc idos na
meia montaña ourensá.
Mando información sobre o manexo das colmeas aos interesados
que o desexen . José
Luís Cortizo Amaro.
32435 Rubillón-Avió n
(Ourense).
Laura Quintillán (violino e cinta), Kukas (pincel e proxector), e Francisco Souto (voz) fan
posível América recital
con textos de: Rafa Vilhar, Xe la Arias, Lino
Braxe, Antón R eixa,
Francisco Duarte Ma ng~s. José Via~e Moutinho, José Emilio Nelson,
lñigo Arambarri e
Eduardo Galeano. Música: Laura, Deseños: Kukas. Interesados, contactade cos telefones (981)
76 23 31 -Paco- e (981)
23 03 71 -Laura-.
Desexaria estabelecer

A revista "Renova¡;ao"
deseja contactar com organizar;:óes reintegracionistas galegas ou de paises de fala comum portuguesa para intercambiar
revistas, üvros, auto-colantes ou qualquer outra
publicar;:ao de interesse.
Intressados podem-se dirigir ao apartado dos correios 24034 de Madrid.
"Ronseltz. SA.", empresa de palabras. Vodas,
bautizos, dia das letras
galegas. Recitado de cláicos e producción própria.
T lf. (982) 52 18 90
Mondoñedo.
Está aberto o prazo de
inscripción para o C ursiño de Iniciación á Fotografía 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 . men s uai s,
material inclufdo. Para
máis información c hamar aos telf. 31 02 75
ou 3 1 08 91. Sortearáse
unha cámara réflex entre

Música

todo os inscrito .
Conta aberta em solidariedade e apoio ao professor nao numerário do
I.F.P. de Caranr;:a Ferro!) Manuel Zebral
López, ancionado p l
Admini trar;:ao e panho1a com sete mesesde
suspen ao de emprego e
soldo por motivos político e ideológico . Caixa Galicia (29 l) 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
Radio , Programa "No
Aire". Rua Ramón González, 19-lA. Porriño.
¡Agardamos a tua Maqueta!. Todos os sábados
e domingos, de 18 a 22b
no 1(J7 .2 da F.M. Axduntar teléfono de contacto e
nome dos compoñentes.
Desexo contactar con
aires mozo de 60 para
riba ... Homes e mulleres para falar en galego ,
rir en galego e ler a no a
fennosa poe ia. Chamade en Vigo ao número:
378608 e preguntade
por Maximina a partir
do l Ode Xuño.
Tractor Masse i-Ferguson modelo 1 3-B (80
CV) novo, mái r molq ue homolo gado, vo lquete de 5 Tm. dun me
de u o. Prezo: 950.000
pi . Tlf . (986) 36 77 63
e (908) 18 66 82. Perguntar por Manuel.•

Cine

A.D.N. Trio

Cine ao ar libre

Formación galega de jazz, actuará odia
10 no pub Tabasco, de Serra de Outes.

En Compostela, terá lugar un ciclo de cine ao ar libre na Praza de Vigo ás 23h. O
sábado 18 proxectarase o filme "Baixo a
·
aurora boreal".

Troleblues
Banda de rock-blues de Laxe, o dia 17
na Serra de Outes, dentro do ciclo de
concertos organizados polo pub Tabasco.

. Habaneras
En Compostela: odia 15 ás 13h actuará
a coral "Añoranzas" do Ferrol, na Praza do Toral; odia 17 á 1,30 da madrugada actuará no mesmo sítio a "Coral
de Bohémios" do Ferrol.

· Xornadas de Folclore
Na Praza da Quintana de Santiago, do
dia 15 ao 18, sempre ás 19,30h.

Ballet .Tropicana
Actuación do grupo cubano en Compostela o día 18 ás 23h.

Armeguín
Concerto de folk o 16 á 1 da madrugada na Praza do Toral, en Compostela. •

Lembra
O Cine Clube de Pontevedra segue co
ciclo "História do Cinema" con este
filme de Alfred Hitchcock, protagoni -·
zado por Ingrid Bergman e Gregory
Peck. Des ta vez o "pretexto" era a
psicanálise, tema de moda daquela e
que co paso do tempo é o máis feble
do filme. Será o dia 15 ás 22h na Biblioteca Pública. •

axenda
Novas sensuais
"Iso lévao Keyzán", confiou afabelmente don Carlos Príncipe, cando se
lle inguiriu algunha nova sobre a Escola de Teatro "Blanco Amor", inda que,
estamos seguros, foi un lapsus mental
debido ás moitas preocupacións que
abranxe a sua seseira, porque de imediato recuou e nos remitiu ao invisíbel
Santomé. Pois moi ben, talvez noutra
galáxia as cousas vaian roáis axiña e
cando se fale de cámbio sexa cámbio, e
a revolución, revolución. Estas cousas
fannos lembrar a hipocresía imperante
dos aparellos administrativos que non
desmerecen daqueles outrora oficiais,
inda que non formais. Mentres, Xabier
Rodríguez Baixeras contou, entre outras, o difícil que é atopar unha boa representación teatral, coincidindo oeste
sentido co polifacético Forcadela, quen
nos apontou que "noutrora se facia teatro aqui, nos próprios bares. Surprendíanche mentres tomabas o café. De súpeto, vias como duas persoas empezaban a rifar con moito escándalo, mirabas para a barra, e ali outro lio. Todo
estaba amañado. Era puro teatro". E asi
e todo manten e o labor, tal como o fai
certo grupo "independente" que prepara a presentación de Despois de Magritte, de Tom Stoppard, en versióntradución de Vitória Gómez e Manuel
Forcadela, non subvencionada pola

entendemos que a un autor que escrebe
en castellano·non hai necesidade de traducilo, posto que se supón que é de fácil comprensión para o público en xeral".

CHELO

Xunta de Galicia, segundo rezará no
cartel anunciador, "e que, coidamos,
que no próximo mes de Setembro, se o
tempo e a autoridade competente non o
impeden, será estrea" e poderá ser criticada. Maximino Keyzán (dirección),
Xabier Heras, Villy Eter, Pilar Saavedra e Helena Cáccamo conforman o
cadro de actores, xunto a Miguel Balboa que se ocupa do coidado e deseño.
do vestiário. Na mesma produción inclúense Tres pezas breves (Jardiel
Poncela), en versión orixinal, "porque

Compre facer unha visita á Galería Sargadelos (Vigo), onde, até ó 28 de Xu llo, a sinxela expresión dunha arte específica comparte as composicións desta maravillosa confrontación plástica
definitória dos múltiples vieros, catarses e complexos que povoan ao elemento ser, como a estilística confusión
que emana através disa frescura esmagadora, atómico conceito que desenvolve Maribel Mouriño. Mesmo coa expresión fotográfica doutro esperma da
natureza, como o é Vári Caramés,
quen ali onde prefixa a obra, ali sai un
conto total, coas singularidades específicas da sua confección metódica. Neste caso, achegarse á Garia Dársena (A
Coruña). "Fotografías tratadas ao carbonciño, e aproveitando aqueles vellos
marcos que eu mesmo fun recolleitando
ano tras ano fixen unhas composicións
que me pareceron fantásticas". E de
Vári pouco se pode dicer, agás que recoñezo que teño unha grande debilidade por el mesmo, pota sua persoa, ademais da atracción e recoñecimento que
sinto pola sua expectante maxia e exquisita sensibilidade que luce no campo
da o/lada técnica. +

Teatro

Exposicións
Latinos presentes en diferentes edicións do certame. Na
Casa das Artes de Vigo.

Seis fotógrafos
Na Casa das Artes de Vigo,
fotografias de Steve Hart,
Víctor Vaqueiro, Bruce Gilden, Miguel Trillo, Arlene
Gottfriend e Delmi Álvarez.
Organizada polo Centro de
Estudios.Fotográficos.

] . Rúbio Camin
Antolóxica na Sala de Exposicións do Centro Cultural Caixavigo.

X.M. Tomé
Oleos e debuxos na Galería
Minotauro de Compostela.

Eduardo Chillida
MARIBEL MOURIÑO

Acuarela augada e tinta
chin a obre papel. Até o
día 14 na ala de Ex.po ici n da Delega i n d ultura da Xunta en P ntevedra.

Vi i "'n

do

:p

rt

Mo tra "'Vi: ión . do Dep rte. D porte e fotografía en
E paña l 60-1939", na Sala
de Expo ición da Caixa
Galicia, na r/ Carreira do
Conde, 18 de Compo tela.

Fernando Baño
Mo tra "Radiografias" na
Galería Trinta de Compostela, até o 26 de Xullo.

P. P. de Castro
(1823-1902)
Obras deste pintor, acuarelista e litógrafo, procedentesde diversas coleccións
privadas e institucionais,
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Fernando
González
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até o 14 de Agosto na nova
Sala de Exposicións do
Mu eo de Belas Arte da
Coruña.

M rib 1 Mouriño,
M tild R ino o
Lucia González

MARGA R. HOLGUIN
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A obra de Valle levada á cena baixo a dirección de
Lluis Pascual. No Teatro do
Centro Cultural Caixavigo,
odia 9 ás 21h, os dias 10 e
11 en duas sesións, ás 20 e
23h. Interpretada por Lautaro Murua, Walter Vidarte,
Angelina Peláez e Tito Junco, entre outros. +

Festival Solidário
"Galiza-Cuba"

Na Escola Obradoiro "ZiraLla", de Allariz, mostra de A.
Andrade, Xaime Piñeiro, Xav ier Vareta, Luís Pachón,
Xurxo Oro e Encarna Siota.

Roberto Matta

J.

Páx1nas coordenadas por·

Tirano Banderas

Mostra Colectiva

Diego Giráldez

Mostra de obras que amplian o espazo do mesmo tíduo apresentado na última
Bienal de La Habana, partindo dunha selección de
obras de artistas africanos e

Feira de Lixos
Teatro de rua polo grupo "Os
Quinquilláns", ás 20h na
Praza compostelá do Toral.

Actos

Pinturas no Kiosco Alfonso
da Coruña.

África en
América

Representación a cargo do
grupo uruguaio "El Galpón", os dias 15 é 16 ás 23b
no Teatro Principal de Santiago.

Esculturas no Museo Municipal de Ourense.

Obra na Galeria Sargade1o d Vigo, Dr. Cadaval,
24. Até o 28 de Xullo.

Expo ición
"Reali mo
Nas", na Casa da Cultura da
Golada.

Ulf

R.

García Fontán
Obras e diversas intervencións na Sala de Arte Caixavigo.

Fotografia
Oito fotógrafos ourensáns expoñen as suas obras no Museo Municipal de Ourense.

Art-Estrada 92
No Pazo de Exposicións da
Estrada pódese visitar a 11
Mostra de Artesanía Popular
Galega "Art-Estrada 92". +

Festa popular con música e
poesia, o sábado 11 a partires
das 20h na Finca de San Roque, en Vigo. Intervirán os
poetas B. Graña, M. Forcadela, Miro Villar e X.L. Méndez Ferrín. Na parte musical
haberá música tradicional,
Trova cubana e rock da man
do Grupo Ama! (Sáhara),
Marta Campos e José Antónío Quesada (Cuba), Chouteira, Meu, Olio ó Can, Seli e
Uxia. Entrada de balde.

Directamente
Paco
O venres 10 de Xullo ás
22,30 h. no Cafe De Catro a
Catro Carlos Blanco apresentará o seu espectáculo
Directamente Paco, acompañado do grupo musical
Tronada. Apresentarase no
mesmo acto o Círculo de
opinión . Galega en Vigo.+

XÚLIO NECORIN
XURXO ESTÉVEZ

Din que Xúlio Iglésias non quería arriscarse a récoller o
Pelegrin de Fraga no Casino da Toxa porque temía cair
nalgunha das redadas da Operación Nécora. De aí que,
entre as condicións que impuxo para aceitar o cargo,
ademais dos 300 millóns , estaba a de ser "embaixador de
Galiza no mundo" para ter imun.idade na mala
diplomática.

O doutor Iglesias -pai- como é do ·Morrazo, colaborará
tamén na promoción da terriña cun spot publicitário da sua
nova clínica na que se exibe, vía satélite e para todos os
EEUU, a Bochechón antes e despois da operación plástica.
Üs internos de Conxo en vez de electroshock -ilegalizado
pola OMS- receberán, encadeados, "Un canto a Galicia"
polos auriculares, que soará tamén cada vez que a familia
real asome ao balcón do Hostal Católico deles mesmos na
Praza do Obradoiro.

E

o pior de todo é que Xulio infectará · cos seus
románticos ladridos unha série de locais públicos vítimas
dos seus "concertos". Conseguerá el só que no 93 ·
lembremos con morriña o 92 de Colón, do V Centenário e
da nai que os fixo, tal como Bush consegue, ás veces, que
lembremos a Reagan con cariño por moderado.
Don Manuel, chocho xa da pelota, rematará tamén no
loqueiro, internado por seis anos -até o seguinte Xubileoao oporse a que Xulio fináncie, cos 300 millóns de marras,
unha nova guerrilla anticastrista. Atarano de pés e mans,
con grasas correas, a unha cadeira de ferro con son
incorporado , "Eu quéroche tanto, terra do meu pai ... "
entrándolle á forza polas orellas as 24 horas do dia, en
plan estereofónico.•

Televisión
Chamad e
en calquer porta
Protagonizada por Bogart, John
Derek e Aliene Roberts, é un filme
socialmente comprometido, que
defende a inocéncia primária do indivíduo, que só en contacto coa sociedade sofre os cámbios que o levan a delinquir e avoga pala reinserción na sociedade. O filme po-'
· sue ademáis várias secuéncias antolóxicas, e ainda que contou cunha produción modesta, Ray logra
darlle un acabado case perfecto.
Sábado 10 no espazo "Butaca Especial" da TVG, versión orixinal
subtiduada.

Beleza terríbel
O domingo 12 no espazo "Entrada
Libre" da TVG, emítese este filme
dirixido en 1960 por Tar Garnett, e
protagonizado por Robert Mitchum ao frente dun reparto de actores descoñecidos. Gamett é un
autor representativo do cinema
"série B ", producións de baixo
custe nas que moitas veces aparecían actores que logo pasaban a ser
estrelas, e cunha grande dignidade
artística. Tratábase de filmes destinado na sua maioria ao mercado
interior, e que difícilmente saían ao
mercado internacional. "Beleza tembel" é un exemplo deste tipo de
cine, a pesares de que a sua factura
e relativamente tardia, e está filma- ·
da baixo pavillón británico.

Servizos moi persoais
Tras a sua disolución, os compoñentes do grupo inglés Monthy
Phyton comenzan a dirixir películas en solitário, nas que perdura algo do peculiar humor que Hes caracterizou. Un dos mais activos é
Terry Jones, que coas suas críticas
non deixa de fustigar á sociedade
británica. Este filme canta a história dun burdel especializado en todo tipo de servicios e dirixido por
tres amigas. Moi divertida. Emitirase o xoves 9 ás 22h en TVE-2.

Acta General de Chile
O dia 10 ás 3,lOh da madrugada,
TVE-1 emite este filme documental realizado polo cineasta chileno
Miguel Littín, que recorre o norde
de Chile á vez que analisa as claves do golpe de estadoque rematou
coa vida de Salvador Allende.

Alquibla
Desde esta semana emítese de novo esta série de documentais os domingos ás 12h na TVE-2. A série,
dirixida por Rafael Carratala e escrita por Juan Goytisolo, fai un
percorrido pola cultura islámica,
mostrándonos as tradicións, costumes e diversións destes pavos, fuxindo do xenérico para oferecer
imaxes e palabras que permitan ao
espectador formar o seu própio critério. A série acada unha grande
beleza.+
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ANOSATE

TRES EN RAIA

As compañías de petróleo á conquista das terras do Ecuador

Marés negras na Amazonia
Camarón

.
A

• XOSÉ LUIS CORTIZO

estación das chúvias
vaise acabando na
amazonia ecuatoriana.
Cando pare de chover e a terra
estexa enxoita de abando, a
maquinária pesada da compañia
Maxus poderá empezar a estrada
de penetración na concesión que
posue nas terras dos huaoranis. O ·
Huaorani vai ser o último dos oito
pavos da amazonia do Ecuador en
pagar caro o pecado de ter
petróleo nas su as terras ... se
alguén non o atalla. Estamos
diante dun dos últimos capítulos
da conquista de América.
Hai 25 anos a compañia petroleira Texaco
atopou petróleo na Amazonia do Ecuador.
Desde aquela moitas compañias petroleiras (CP), as máis delas dos EUA, están a
explorar e a extraer petróleo sen as máis
mínimas medidas anti-contaminantes nen
lo menos en apariéncia, nada útil , viven
o máis mínimo respeito polos habitantes
como queren e tan case o que lles peta
das zonas afectadas. Os povos indíxenas
nas suas terras. As desigualdades son
son, legalmente, os do nos de moitas das
brutais; entanto que colonos ou indíxenas
terras que se están a explotar e adestragar; pero·, que máis ten?: unha lei do · contratados se mergullan nas fosas de resíduos para !impalas por 200 pta./dia (sen
Ecuador di que o subsolo do país pertenprotección nengunha e. sendo despedidos
ce ao estado, e outra que o petróleo é
cando enferman), o persoal das CP báña"prioridade nacional". Por se for pouco,
se en piscinas ou toma sauna nos seus
pelas estradas feítas polas CP chegan co"campamentos" (onde, segundo traballalonos que ocupan terras indíxenas (que o
dores norte-americanos, "bótanse millóns
governo lles dá coa condición de que tade dólares ao ~ixo").
len o 70% da selva e o cultiven), crian
conflitos e transmiten enfermidades e miAs terras máis ameazadas actualmente
litares que veñen impoñer orde.
'
·son, segundo a CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades lndíxenas da
As CP actuan dun xeito que levaría aos
Amazonia Ecuatorial), as huaoranis. Ainresponsábeis á cadea en calquer país rida que o povo Huaorani xa ten sofrido
co, pero non no Ecuador, país endebedacontactos con CP (mesmo andou polas
do que ten no petróleo arredor do 50%
suas terras a española Hispanoil, chamadas entradas de divisas por exportación.
da agora Repsol Exploración), foi deica
Contaminación de rios e lagos, onde cheagora o povo menos afectado palas suas
gan directa ou indirectamente os resíduos
actividades; é tamén o máis sensíbel a
tóxicos procedentes dos traballos de exelas, e o único que non está organizado
ploración e de extracción; formación de
nunha federación. lsto poderia ser fatal
nubes tóxicas cando se queiman resíduos
para el, xa que a compañia Maxus dispon(seguidas, se precipita, de "chúvias nese nestes momentos a facer unha estrada
gras"); frecuentes derrames dos oleoducde penetración nas suas terras, dous potos (que en conxunto superan marés nezos e un oleoducto, que lles han levar a
gras coma a do Exxon Valdez en Alaska);
"civilización". Pero a aculturación dos oudestrucción da selva para infraestruturas
tros pavos indíxenas ainda non vai tan
e desaparición de moitas espécies por
adiantada coma para que esquecesen o
causa de todo isto son algunhas das conque é solidarizarse e, cheos de seren asosecuéncias ecolóxicas da actividade peballados, van plantar cara.
tr_oleira. (Bon é que os responsábeis reac~1onaron a tanto destrago. a Texaco, peXa despois de que no ano 1 !'.)87 os Tagaeri
namos por caso, ten dedicado parte do
-o grupo huaorani ainda sen contacto con
seu diñeiro á "conservación": patrocinou
misioneiros- mataran a un bispo e unha
programas de TV sobre áreas naturais
monxa que os querían atraer con agasa"protexidas", plantou árbores nun arraballlos, as federacións da CONFENIAE levado rico de Quito e pagou anúncios proclaron a cabo co seu próprio estarzo a delimimando a sua disposición a "Mantelo limtación do território huaorani. A cada federapo". Tamén o governo amostrou vontade
ción tocoulle un anaco da estrema, no que
para asegurar o direito constitucional a un
traballaba unha equipa que era substituída
"ambiente libre de contaminación" checada dous meses. A equipa rozaba unha
gando a criar no ano 1990 unha Subsebanda cinco metros de longa por de par do
cretaria de Meio Ambiente, cun presuposto do equivalente a un millón de pesetas!).

Carpos e terras ameazados
Outras consecuéncias para os índios son
igualmente importantes : enfermidades introducidas, doenzas da pel por causa da
contaminación das augas e das chúvias
negras, desnutrición por culpa da marte
de peixes e a falta de caza, perda de terras, conflitos ás veces violentos -xa ten
habido martes Ms dous lados- militarización ... Os nativos ven o se~ mundo
-cultura, meio de vida ... - escachizarse
mentres ven arredor estranxeiros (traba~
lladores das CP, misioneiros militares antropólogos e outros) que se~ producir: po-
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límite -sinalado por topógrafos do povo
Shuar-, plantaba árbores autóctonas pero
descretábeis das veciñas e facia campamentos e "chacras" (terras de cultivo} cada
1O Km. Marcaron asi 600 Km. de estrema,
que despois !oi recoñecida polo governo.

Enxuizar ás petroleiras
Agora é a federación FCUNAE a que vai
levar o peso da defensa das terras huaoranis (que, por certo, son dunha riqueza ecolóxica mesmo superior á normal na Amazonia, e conteñen o Parque Nacional Yasuní,
cqusa que de pouco lles vale porque o petróleo é prioritário). A FCUNAE está formada por 60 comunidades quichuas viciñas
dos huaoranis; nunha delas haberá de principiar a estrada de Maxus ; a FCUNAE ten
mentes de mobilizar un grande número de
indíxenas para deter a sua construción tanto tempo como sexa posíbel, para abrigar a
Maxus a un compromiso de respeitar aos
hu'a?ranis, reducir ao mínimo o impacto
ambiental das suas operacións e impedir a
entrada de colonos. Esta é a acción máis
urxente das que se preparan.
Outra das causas que pensan facer é editar o li_bro de denúncia "Petróleo amazónico", un deses libros que lle tan a un lembrar aquilo de "canto máis coñezo aos seres humanos máis quera ao meu can".
E, para rematar, un prato forte: a FCUNAE
vai tentar procesar as CP que invadiron os
seus territórios e mais os huaoranis empezando por Texaco e Occidental.
xa
que o non poden facer no Ecuador palas
suas leis. permisivas e vagas, vano facer
na própria casa desas CP: os mesmos
Estados Unidos de América. Non é preciso dicer a importáncia que van ter estes
xuízos, xa non digamos unha posíbel senté~cia condenatória, para a loita polos dire1tos dos povos indíxenas e pala conservación da Amazonia; tamén é excusado
dicer que eses xuízos sairán moi caros
(como di Hugo Sucumbios, presidente da
FCUNAE, "enxuizar á Texaco é como enxuizar ós EUA"), e só serán posíbeis se
receben axuda económica do exterior.

iña da amargura e foi á traxédia, arrastado polo remuiño de
non se sabe qué forzas escuras e irracionais que dispoñen arbitrariamente
dos nosos alentos. Non era un santo
nen tampouco un deus, ainda que as
nais da marxinación e da pelerinaxe lle
levaran os nenas para que as suas
mans lles transmitisen esas enerxias
máxicas que facían saír roucos queixu mes étnicos dos seus pulmóns malferidos. Pero sí tiña algo de redentor, no
sentido cristiano do termo: asumiu na
sua fraxilidade, física e moral, todo o
drama do seu povo e rematou sacrificado , como nunha representación ritual do proceso destructivo -mesmo
autodestructivo- de toda unha colecti vidade que leva máis de cinco centenários condenada á marxinalidade.
Foi - é - universal , din os expertos , e
certamente non houqo cantaor que
conseguise despertar máis interese
que Camarón de la Isla fóra do mundiño do flamenco (un mundiño ás veces demasiado pechado en si mesmo,
retroalimentándose de nostálxias case arqueolóxicas) , pero non nos enganemos os paios , por moito que o
seu desgarro nos raiara as entrañas :
semente os xitanos poden considerarse auténticos proprietários da sua
lembranza, somente eles poden iden tificarse completamente coa negrura
jonda do seu cante de agonía e se mente eles tiñan direito a protexer,
con toda a paixón da angustia com partida, a última andadura do seu fráxil carpo consumido .
Aos demais tocábanos mirar, quizais
con bágoas nos ollos , e quizais ca ru bor correspondente á cuota de cu lpa
que nos chegu a cada un por non ter
baixado con eles ao pozo negro da desesperación. •

VOLVER AO REGO

E,

Rick Bass , xeólogo do petróleo, afirmou:
"Quera apancar a terra con forza abando
para facer saír ese petróleo. Quera pasar
por riba de leis, permisos e outros obstáculo~ para ir directamente e deseguida ao
qu~ importa: conquerir ese petróleo". Este
xe1to de yer as causas é o que impera
desde ha1 25 anos na Amazonia ecuatoriana. Até cando?+
XOSÉ L UIS CORTIZO AMARO

Coordenador de Amigos dos Índios - Galiza

O

~xército

alto . mand_o do
norteamericano 1nvest1ga os abusos e
violacións cometidos por militares varóns contra militares mulleres. A comandáncia xaponesa recoñece que
durante a 11 Guerra Mundial o seu
exército violou e utilizóu como prostitutas a ,máis de 200 mil mulleres asiáticas. E difícil establecer cifras, tanto
nun caso coma no outro. O certo é que
resulta difícil ser muller e convivir con
militares (ainda que señan colegas) e
moito máis estar baixo a su
~
ta realidade é tamén un
á~o
"Todo varón leva un milit . ~
.L
rafraseando ao Maio do , ~ ::º · \•
)>
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