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O PP presiona a empresários
para conseguir facturas
que salven a Cuiña
Segundo pudo saber este xornal
por fontes empresariais, funcionários da Deputación de Ponteved ra estanlle a reclamar ás
empresas que traballaron para
eles novas facturas pola realización de obras, para así poderen
adaptar as suas datas de execución e cobro ás aprobadas por
parte deste organismo. O motivo

seria o de incorporar estas facturas ao sumário aberto contra
Guiña Crespo e contra César
Mera, a raíz dunha denúncia do
BNG. O persoal que está a realizar estas demandas.segundo lle
precisaron a A NOSA TERRA
as fontes empresariais, é dEf'
''vias e obras".
(pax.· 5)

O PSOE denúncia o ··1 despilfarro'
da Xunta na construción
do Parador de Portomarín
A Xunta gastou 500 millóns de
setas ao mes. Manuel Lamela
pesetas en reabilitar o ParaRodríguez, procesado polo
dor de Portomarin, convertén"fraude das pensións", forma
doo nun hotel de grande luxo. · parte do Consello de AdminisA empresa que realizou as
tración da empresa adxudicaobras, PROALSA, foi a mestária, o que, segundo o PSOE,
ma que se quedou coa conceconverte a concesión en nula.
sión, cun canon de 83 mil pe(pax. 5)

A praga da Altica quercetorum
pon en perigo as últimas carballeiras

A SIDA dos cafba os
Por segunda vez en do_
us anos,
as instáncias públicas que teñen o cometido de prever as pragas,
confésanse sorprendidas por unha gravísima ameaza
contra as áªrbores. Na primavera pasada
fóiselle das mansa procesionária do piñeiro;
agora, un escarabello de importación, a Altica quercetorum
asola a reserva de frondosas.

Marcos Arranz: 1 A insubmisión ·
pode facer cambiar a sociedade'
"Non son obxector propriamente dito -comenta este mozo vigués de
vinteun anos que vai ser xulgado
proximamente por insuómiso-.
Son insubmiso ao servizo militar.
Cando me tocou o turno, xa estaba
consolidada a opción .pola insubmisión á Prestación Social Substitutória e directamente optei por non facerme obxector legal e declareime
insubmiso á míli. Enviei unha carta
ao Ministério de Defensa comunicando a miña posición".
(paxs. 14 e 15)

Millán Picouto: -1 A poesía
non se lé, porque os poetas
abusan da retórica'
- Millán Picouto ven de comezar a
publicación da que el denomina
Opera Omnia e cuxo primeiro
volume inclue obras polifónicas
para duas, tres e catro voces.
Cunha obra poética e teatral singular o autor ourensán, que se
move fóra dos círculos editoriais
a que estamos habituados, foi

compoñendo en máis de vinte
anos unha obra que aspira radicalmente á recuperación da comunicación co público "porque o
teatro e a poesía son o esplendor da palabra, deben ter a
compañia da música e entrar tamén polo sentidos".
(paxs. 24 e 25)
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A.·Galiza produce o 33,76 dos causantes d~ choiv.a aceda do Estado

A alta contaminación das térmicas
recorta perigosamente as defensas
das frondosas
G. LUCA DE TENA - A EIRÉ

Primeiro foi a invasión da procesionária, que inzou en dous anos e deixou comesto e maltratado o bosque dos
piñeiros. Agora tócalle á reserva de carba~lo, asexada con dureza por un parásito de orixe descoñecida. Agricultura
reacciona tarde e di que to90 se debe ao tempo seco dos últimos anos. Pero os carballos enfermos poden ser os
últimos perxudicados pala intensa choiva aceda, da que só Galiza produce o 33,72°/o do Estado.
A alarma soa a primeiros de
Xuño de 1988 no Ribeiro. Nas
fragas de Leiro esténdese un
escarabello de cor azul-verde,
brillante, do tamaño dunha cabeza de misto. Come sen descanso no revés das follas, e
respeita os nervos. Os carballos fican espidos, esmorecen.
Pu/guiña do carba/Jo, chaman
deseguida a este novo escarabello polos choutos que da co
seu rexo par de patas traseiras .
A etiqueta dos zoólogos é menos expresiva: identifícano como Altica quercetorum, coleóptero crisomélido (de cores brillantes). A sua orixe, Hungria e
Macedónia.

Nesa altura o Sindicato labrego
Galega (CC.LL) advirte da importáncia dos danos e remite información á Agricultura. "A simples
observación do ·comportamento
da praga durante estes tres anos
-comenta un portavoz de CC.LLfainos pensar que para 1993 estarán afectados na Galiza o cen
por cen dos carballos". ·

Como para asustarse
"É como para asustarse" -comenta F. X. Fernández de Ana
Magán, director do laboratório de
fito-patoloxia do Centro Forestal
de Lourizán, encarregado de
conter a proliferación da Altica
quercetorum. "A praga parécese
a do escarabello da pataca can-

escarabello do carballo tiña xeración anual. Agora sábese que o
insecto adulto pasa o inverno entre a maleza do soutobosque e
da follaxe caída. lnícia a posta
de ovos no revés das follas de
carballo para o fin de Abril, en
grupos de 4 ou 12. Ao cabo de
dez dias saen as larvas de cor
escura que se alimentan do envés da folla. A fins de Xuño, a
pupa regresa ao chan e consérvase neste estado até Setembro
en que xa virado en adulto, o insecto regresa á árbore. Ainda
que neste novo estado aliméntase de agomos tenros, a gran
destrución prodúcea a larva.

do seapresentou por primeira
vez: acábase cos escarabellos
pero decantado volven outros
tantos. Nalgun mostreo de fumigación recollemos até seis mil
exemplares por metro cadrado.
Teñen unha capacidade de recuperación brutal".
Inicialmente coidábase que o

O andácio pega

De a pouco, o insecto xa está
nas carballeiras, fragas, rodais e
sebes do lncio, en Monforte e
non tarda en aparecer na Póvoa ·
do Brollón e parte de Bóveda e
O Saviñao, Pantón e Saber.
Aparece tamén en Frades (Ordes) e nalguns bosques de Pontevedra. A árbore emblemática,
a que convoca como un símbolo
a vida labrega e forma unha das .
principais reservas europeas de
frondosas, enferma gravemente.
O andácio pega por igual nas sebes de cerquiños novas e nas
grandes carballas, ás veces
exemplares derradeiros convertidos en arbqre simbólica no cruceiro dunha parróquia.

:. por igual nas sebes
de cerquiños novas
·. ~· : e nas grandes
¡,.; carballas.

¡.

"No ano i 991 -explica a consellaria de Agricultura - pasouse
.tecnicamente do que se entende
como superpovoación ao que se
entende como praga". As medidas tomadas a partir do novo
diagnóstico van desde estudos
sobre o terreo até reunións con
técnicos extranxeiros co fin de
artellar sistemas comuns de tra.·tamento. A Consellaria estuda a
·opción de subvencionar a aplica:· cíón de tratamentos.

A pulga
dos carballos é
identificada polos
zoólogos como
Altica quercetorum.
A sua orixe,
Hungria e
Macedónia.

O laboratório de patoloxia de
Lourizán aplicou un tratamento
·experimental con tres produtos
diferentes. "Probamos unha série
,:.;de produtos de baixo impacto
.. ~colóxico, algun deles cun resul···.tado bastante satisfatório. Agora
::Jemos que tirar as consecuén:"das. Pero nun ano, a praga es:_-. ; p~llouse de forma terríbel".

,_.: Mostras espontáneas
A feracidade do insecto é algo
nunca visto. No mes de Maio de
1990 cruza o Miño para a banda
de Chantada. Témese que a praga pegue nas cerdeiras que é un
dos cultivos principais da Ribeira.
O alcalde de Chantada reclama
insistentemente a intervención da
consellaria de Agricultura, que
por fin envía inspectores e con- .
trata unha equipa de fumigación
dunha empresa madrileña. O tratamento limítase a aplicacións
experimentais na abada do Faro.

· É neste tempo cando veciños de

O desgaste producido pola Altlca quercetorum non m~ta os carballos pero pqde ~g9t~r JM:!rigosamente a.s

.·'Frades (Ordes), Chantada, Val
· ·d.e Lemos, O Ribeiro, Celanova._ ou Rairiz deVeiga remiten es. pontaneamente mostras dos da'._
nos á Consellaria. Outros procu··ran alarmados algun tratamento
· preventivo para carballeiras de
valor inapreciábel coma a de
Carteles en ·Chantada. Desde a
~ Consellaria receben unha resffi posta que agrava ainda máis a
~ sua preocupación: "Os carballos
~ atacados non morren no mesmo
SIJSS

defenst1s.

~

(Pasa á páxina seguinte)
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A choiva que queima
E: unha choiva que queima bosques, cultivos, metais, roupa.
As centrais térmicas utilizan como combustíbel un lignito pardo
sumamente rico en xofre. O fume da combustión de xofre sai
á atmósfera en forma de S02
(dióxido de xofre), para posteriormente reaccionar como 803
(anídrido sulfúrico) e despois en
S04H 2 (ácido sulfúrico) que a
choiva deita á terra .
En Marzo de 1988 a Deputación
de Lugo declarouse disposta a
pleitear contra Endesa, a central
térmica do Instituto Nacional de
lndústria (IN/) en As Pontes se
os concellos do Norte de Lugo
asi o decidian. A meirande parte
dos concellos afectados están
na Terra Cha e na Mariña. Os
municipios chairegos máis afectados son Guitiriz , Castro de
Rei , Abadin, Xermade, Vilalba,
Rábade, Muras, Cospeito e Outeiro de Rei. Na Mariña son máis
patentes as consecuéncias contaminantes en Lourenzá, Mondoñedo , O Valadouro , Ourol ,
Cervo, Afoz, Barreiros, Trabada
e O Vicedo, ainda que a choiva
aceda cobra tamén o seu imposto neutros concellos da montaña
como A Pontenova e Friol.
Aportacións moderadas de xofre
poden beneficiar ás plantas ,
sempre que o solo sexa deficien-

"Esta é a segunda
praga que se lles
~scapa en causa
,}::de dous anos --co1 ·"
... -..
menta un profesor
as emisións producidas nese ··: "
da faculdade de
ano superaban as 14.000 tone- ::J~.
Bioloxia . de Vigo-.
ladas de po.
_·1 ·
Primeiro foi a pro- ·
..:1...~ ·:·
cesionária do piEn Maio deste ano, un catedrá- l ,_:
ñeiro, que está -na
tico e tres profesores do depar- · t.,·
Galiza desde hai
tamento de edafoloxia da Uni- :'"( ·~:
quince anos. A
versidade de Santiago, vetaron :-..
explicación que
a leitura dunha tese sobre OS · f ."
deron para que
efe itas da choiva c;ce~a que ::~ .
proliferase tanto ·
produce a central term1ca das b'· .
foi que se. /les esPontes. Só no ano 1988, a uni- ; ·:
capo u. Quen é
versidade de Santiago recebera l
responsábel' de
de Endesa 55 millóns de pese- ~ ·,
que se escapen
tas para investigación. O autor ·
miles de millóns
do traballo recusado é Ramón · f ·
por un descoido?
Varela, biólogo, catedrático de ·:..' .
Acaso non é o
Ciéncias naturais e presidente ·• ·.
seu traballo conda Asociación para a Defensa ·~ .
trolar as pragas?
Ecolóxica de Galiza (ADEGA) : · ·
Agora dinque a
1
~ praga do carballo
No ano 87, o actual r'e itor da · : ·
~ tamén se lle. foi
universidade de Vigo, Luís Es- :
S2 das mans".
pada, publicou un informe que · :
oX
achacaba á contaminación at- • · O parásit9 come .41s foll¡¡ts polo ~véS,. .e dejxa as arbQ~~s - ~ Máis aguda ainda
mosférica algunhas enfermida- {
espidas, sen pc)dere·n reáliZar ·a füneil~rfctOrotíUca ·· ' ·
· é a discrepáncia
des da pel. Estudáranse 48 per- : (Ven da páxlna anterior}
sobre .as causas da praga de A/soas dos concellos de Vilalba, :
ano; poden durar catro ou cinco;
tica quercetorum. Para a conseOurol, Viveiro, Foz, Cervo, Mon- 1 para o ano, taremos por tratalos
Haría
de Agricultura, "as investi1
forte e Quiroga entre outros.
gacións realizadas inducen a
pero polo de agora non hai máis
presuposto".
crer que a causa principa l da
Outras das graves consecuénaparición da Altica quercetorum
cias da contaminación aérea
"É certo que un ataque destas cason as· condicións meio-ambie'ndetectada no informe de Esparacterísticas non acaba cun cartais, principalmente as climatolóda era a elevada mortandade
ballo de vez -precisa Fernández
xicas, con anos anormalmente
das carrizas. A corrosión dos
de Ana Magán. Pero ao quedar
secos e benignos". Pero o biólometais era tamén moito máis
sen follas, afeblécese e queda
go e presidente da Asociación
intensa nas áreas afectadas
moito máis exposto a ataques separa a Defensa Ecolóxica de
polos axentes contaminantes.+
cundários. Se non realiza a funGa/iza (ADEGA), Ramón Varela,
ción clorofílica, morrerá lago".
asegura que se está a producir
un debilitamento xeral das planA viruléncia da praga suscita intas que ten a ver, directamente,
tervencións e medidas, pero tacun fenómeno de contáminación
mén críticas á actuación dos
moi importante. "As plagas toresponsábeis de Agricultura.
man unha dimensión fara do normal que ten a ver coa contaminación. Galiza é o principal emisor de contaminación por dióxido
Ei, CARBALLEIR~ !
de xofre do Estado, moi por riba
I
de zonas altamente industriais,
ca 33;7 por cento do total. Cada
ano bota á atmósfera 738 mil toneladas, mentres o total do Estado son 2.190.000 toneladas".
1
1
1

te. Pero o S02 (dióxido de xofre)
pode ser un contaminante altamente tóxico, incluso en doses
pequenas, sobre algunhas espécies. Este é o caso das pereiras,
os nespereiras, etc., e as plantas
herbáceas o como as gramíneas
forraxeiras e certas leguminosas.
Outras plantas como tilleiras, viñas, maceiras, reaccionan negativamente a doses baixas de dióxido de xofre ainda que resisten
mellor ca outras. Até certos límites, considérase que o millo e
certas caducifólias aturan mellar
a agresión da choiva aceda. O
S02 provoca a marte das células
nerviosas das follas que se manifesta por manchas. En moitas
plantas apreséntanse a simples
vista. Pode acorrer tamén a caída da folla, alteracións na floración, desprendimento do froito
antes de madur~r ou non aparición do froito. E fácil que moitos
destes efeitos se interpreten trabucad amente de xeito que as
irregularidades da planta se
achaquen a cámbios do tempo
ou pragas. Na realidade, as pragas encentran unhas prantas
sen defensas.

=
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Na Galiza, as primeiras denúncias contra a choiva aceda son
do ano 77. No ano 19-83 publicáronse valoracións dos efeitos contaminantes da choiva e
do po. Endesa recoñeceu que

1
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'Un ataque destas
característ1cas non
acaba cun carbal'lo
de vez, pe.ro ao
quedar sen follas,
~.:afeblece e fica
exposto a ataques
se cu ndári os",
precisa·Fe·rnández
de Ana Magán . .

Pro·i bido na Alemaña
O dióxido de xofre '(S0 2 ), convértese en anidrido sulfúrico ($03) e
en contacto coa humidade auga
faise ácido sulfúrico (S04H2 ). Na
Galiza os prihcipais emisores de
dióxido de xofre son as centrais
de Meirama e As Pontes. "As
duas centrais -sinala Ramón
Varela- queiman lignito cun alto
contido en xofre (o cinco por
cento) que estaria prohibido na
{Pasa á páxina segulnte}

PEPE CARR'EIRO

Unha decadéncia fomentada
De 52 millóns de prantas que saen anualmente dos
viveiros, só 400.000 son frondosas autóctonas. A Xunta
estimula resoltamente esta acusada demanda ao
conceder as subvencións de até o 90 por cento,
reservadas para a reforestación con árb.ores nobles, a
aqueles proprietários que plantan árbores de
crecemento rápido.
O governo autónomo non só burla as S!..ias próprias
disposicións senón que se compromete ante os
administrados a non investigar se a axuda pública para
reforestar serve derradeiramente para prantar un .
carballo ou un eucalipto. A eleición é ainda máis doada
cando o beneficiário da subvención descobre que non
hai plantóns de carballo, nogueira ou castiñeiro.
A política forestal da Xunta non fai outra causa que
continuar o deseño da Ditadura para o naso bosque:
favorece as espécies que serven para a fabricación de
pasta e ao mesmo tempo relega as repovoacións.con
árbores autóctonas.
A praga da Altica Quercentorum non só compromete a

existéncia da reserva de carballos senón que deixa en
evidéncia un modelo irresponsábel de conducción dos
asuntos públicos. As carballe~ras son tanto máis
vulnerábeis ás pragas canto máis esquecidas están. Son
unha parte da tradición e do xeito de vida do país, pero
non merecen atención da universidade nen da
investigación en xeral. O Centro Forestal de Lourizán,
pagado cos impostas dos galegas, carece de biliografia
própria sobre o melloramento da nasa árbore
emblemática e só o golpe dunha praga pode mover a
vontade científica nesta dirección.
O último asalto sobre as carballeiras, desta vez baixo a
forma dun coleóptero que se defende a xeitq dos
insecticidas, deberia movernos a perguntar por que esta
espécie noble manifesta tan grande vontade de
perseverar. Nunca deixou de ser a nosa árbore simbólica,
a partir do seu papel de trabe de ouro da vida Iabrega,
pero o seu território aparece diezmado en todas as
invasións, recortado pola invención da mariña de guerra
e disputado con violéncia desde os anos 40 polos
cultivos de coníferas e eucaliptos. Despois que a espécie
mellorou no decorrer de séculas unha barroca estratéxia

para se defender de insectos, pragas, cámbios de uso da
terra, efectos dos incéndios e espécies parásitas, chega
coas reservas esgotadas para se defender da erosión da
choiva aceda. Todas as opinións coinciden en que un
carballo cheo de saude defenderiase hoxe con ben con
máis éxito da praga da Altica Quetcentorum. O
diagnóstico da Xunta tala dos efectos que padece a
espécie pero non quer ver as causas da sua situación.
Mentres o carballo vive un dos momentos máis graves
da sua vida sobre este vello chan, a xuventude de
Vilameán {Tomiño) prepara como todos os anos unha
festa arredor do carballo bicentenário que sinala o centro
das suas tradicións. Se un anaco das xenerosas
subvencións P.úblicas para extender as espécies de
crecemento·rápido se desviase para o cuidado das
carballeiras, tal vez conservemos esta e mil outras festas
arredor do quercus robur. Ainda podemos rectificar o
desleigo e evitar que se repita o que aconteceu coas
oliveiras, os cítricos ou o lúpulo, por citar só tres
espécies que nos deran boa vida pero xa non nos
acompañan, vontades alleas mediante.+
ANOSA TERRA

J.

'H ai. que criticar
a forma de actuar
da Xunta que só
pensa como
combater un
insecto pero non
vai á raíz do
problema que é a
contaminación",
comenta Ramón
Vare la.

A praga cébese nunha espécie coas defensas maltratadas.

ANXO IGLESIAS

··Ramón Vare la entende que a
· Alemaña, por exemplo, que só
meteoroloxia pode axudar a
admite o 0,5. Ademais, botamos . .agravar os efeitos das pragas.
á atmósfera o 9,8 por cento do
"Pero non é determinante. O ·
total de compostos de nitróxeno,
que hai que criticar é a forma de
. cifra que segue a ser altísima . actuar da Xunta que só pensa
como combater un insecto pero
para un pais agrícola e gadeiro
coma o naso. En partículas de
non vai á raíz do problema que
po, corespóndenlle ás indústrias
é a contaminación; atende a
galegas o 24 por cento do total causa pero non o efeito". A
do Estado".
·
ameaza que supón esta praga
para as frondosas hai que situala, ao entender do presidente de
Está fara de dúbida que estes
axentes influen na vexetación
de maneira que ainda que hai
espécies máis sensíbeis que
outras (as coníferas máis que
as frondosas) todas son vulnerabeis. Un dos efeitos desta
contaminación é a aparición de
As estimacións da
pragas.
(Ven da páxina anterior)

Para Fernández de Ana Magán, a
praga aparece despois dun cámbio climatolóxico grande: "Van vários anos de veráns e invernes
extraordinariamente secos, o que
reduce moito as defensas ·dos
carballos. Doutra parte, C9 abandono progresivo do campo ·inzan
os carballos noves o que facilita a
extensión de pragas coma a da
Altica quercetorum.

Xunta din que o 25
por cento das
32.,750 hectáreas
afectadas pala
. Altica quercetdrum
.son susceptíbeis
de tratamento.

·

Adega, no contexto da política
forestal d? Xunta. "Porque de
52 millóns d& plantas que saen
· dos viveiros, só 400.000 son
frondosas autóctonas; o resto
pinos e eucaliptos".

Os montes incendiados aparecen sirialados como outra das
razóns que explican a proliferación das pragas. As árbores
queimadas acubillan fungos tóxicos que recortan as defensas
das frondosas ..O departamento
de Patoloxia de Lourizán admite
que, en todo caso, hai insectos
perfuradores que viven mas árbores queimadas, pero a Altica
quercetorum non é desta clase.
"E a praga actual .non ten nada a
ver ces funges".
Ainda que os técnicos de Lourizán subliñan a prudéncia coa
que se está a seleccionar o tratamento das árbores, para non
·producir efeitos colaterais non
desexados, CC.LL. di que "a loita química pod~ria ter consecuéncias nefastas para as aves
insectívoras e para insectos beneficiosos coma a as abellas, os
coccimétidos, etc. Pódense usar

~-ceRAMJ~

produtos de tipo biolóxico inibidores do crecimento pero compre iniciar un programa séri~ de
investigación, tratar de cortar a
praga nas beiras das áreas afectadas e difundir sistemas de tratamento preventivo".
As estimacións da Xunta din que
o 25 por cento das 32. 750 hectáreas afectadas pela Altica
quercetorum son susceptíbeis
de .tratamento. A empresa ICJZeltia elaborou por encarga do
governo autónomo un estudo de
medidas de control e recomendou tres específicos experimentais a aplicar: un biolóxico, un
anti-cutinizante (que impede que
a larva desenvolva a cutina ou
casca) e un organo-clorado .
Oinforme de /Cl-Zeltia explica
que as comarcas de Bóveda, O
Saviñao, Pantón e Saber son as
máis afectadas, ainda que identifican contáxios de importáncia
en Leiro, O Carbatliño, Celanova, Xinzo, Allariz, Frades e Portocarreira. As carballeiras e fragas dos vales, as chairas e as
abas dos montes son, de acorde
co estudo, as áreas máis expostas á praga.+
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As tres

pragas
dos
carballos
Carbal/al, o Carba/lino, Carba/ledo, Carbal/aira, Cerdeda, Rsboreda, Reboredo (sinónimo de carbal/sira) ... A

ringleira de topónimos relacionados co carballo non ten
remate; outro tanto pasa cos
apelidos.
Na sociedade galega, o carballo é un símbolo tradicional de integridade e un referente de prosperidade. As
fases biolóxicas anuais do
carballo seguen a marcar
os ritmos do mundo labrego
en moitas patróquias. A árbore ou calquer dos seus
elementos aparece no escudo de partidos políticos,
concellos, asociacións ou
empresas.
As agresións que experimenta o carballo sinalan tamén momentos cíclicos da
histórla do paf$. Calcúlase
que o crecimento da marina
de guerra da coroa de Castela. a partir do s. XVII, arrasou dous tércios das carballeiras do país. Unha fragata
artillada de 1760 requeria
máis de tres mil carballos
adultos. Para o codaste (a
paza que acomoda a pá do
leme) ·procurábase un ha
gran carballa centenária cuxa fasquia curvada se axeitase á forma deste elemento
do barco. Outro tanto se requeria para a roda (a paza
que marca a curva da proa
dunha nave).
O favorecimento de aspé- .
des comerciais de crecimento rápido (piñeiro, euca-:
lipto), coincide coa seguhda
·grande decadéncia do car. ballo, qv~· fica. rilducido ,a
200.000 hectáreas mentres
o eucalipto sobrepasa :Xa as
300.000. No ; obxe'ctivo do ·
Plano Fort;Jstaf'-0. capítulo .
- da$ frondosas caducifólias ·
está r-eservádo principal- "
mente ao cu'ltivo . de casti-:-'
· ñeiro.·
· ' ··
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A empresa que fixo os arranxos foi a mesma que se quedou coa concesión

O PSOE acusa á Xunta de despilfarrar
500 millóns de pesetas no Parador de Portomarin
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO

A Xunta gastou 500
millóns de pesetas en
reabilitar o Parador de
Portomarin,
converténdoo nun hotel
de grande luxo. A
empresa que realizou as
obras, PROALSA, foi a
mesma que se quedou
coa concesión, cun
canon de 83 mil pesetas
ao mes. Manuel Lamela
Rodríguez, procesado
polo "fraude das
pensións", forma parte
do Consello de
Administración da
empresa adxudicatária,
o que, segundo o PSOE,
converte a concesión en
nula.

O Parador de Portomarin remozado e convertido nun estabelecimento de luxo, con 30 cuartos
dobres, 4 individuais, un restaurante, sauna, piscina, cafetaria,
salón de banquetes e convenció ns, casa do director... foille
contratado en réxime de caneesión, por 83 mil pesetas ao mes,
á empresa PROALSA. Esta empresa foi a mesma que realizou
as obras de reforma, nas que a
Xunta gastou 500 millóns de pesetas, o que supón un 0,2 por
cento de interese anual.
O Deputado do PSOE António
Gato pergúntase pala razón para
facerlle tamaño agasallo "a este
empresário" e, como el di, "pesto
a especular, penso que a razón
de tondo é que os Paradores forman parte da simboloxia histórica de Fraga lribarne".
Pe~o

non só a promesa eleitoral
de reabrir o parador, pechado
polo PSOE "por non ser rendíbel", semella estar detrás desta
concesión, pois o canon a pagar
e as condicións da concesión

son "unha ganga para a empresa adxudicatária".
PROALSA debía xa optar moi
firmemente á concesión do Parador, pois cando realizou as
obras de remodelación xa tentou anexionar ao terreo do Paradar un calexón que hai entre
este o o palácio de verán do
bispado lugués. As protestas
dos viciños impedírono. O interese en tratar de conseguir "todo o mellar'' para o Parador, demostrase non só na moblaxe
deste, senón na realizada na
casa do próprio director do estabelecimento pela empresa Gallar, sen que falte nengun detalle no luxo que preside todas e
cada unha das estáncias.

de ofertas e prazas hoteleiras,
de até seis hoteis na bisbarra,
este novo hotel non era necesário, polo que non se entende o
investimento da Xunta".
Gato considera que os peregririos non demandan este tipo de
estabelecimentos "pois non se
hospedan en hoteis de super-luxo e, ademais, este non .queda
ao carón dunha vía moi transitada". Considera tamén o PSOE
que non se pode xustificar este
parador desde o ponto de vista
laboral "pois eses dez ou 15 postos de traballo, que vai criar a
própria empresa, saen a máis de
30 millóns de pesetas de investimento por cada un".

A António Gato gostaríalle que
os hosteleiros analisasen a competéncia desleal dunha caneesión "que non ten gastos finanAntónio Gato afirma que "é un
ceiros, nen de investimentos, asi
despilfarro maiúsculo este invescomo o grau de discriminación,
timento, que non ten outra explicación que a de continuar, simpois ao resto das empresas que
comezan obras de hostelaria as
bolicamente coa abertura dos
paradores". O deputado socialis- · subvencións outorgadas son moi
pequenas".
ta considera que "nun contexto

'Un despilfarro maiúsculo'

Unha concesión ilegal
Pala sua banda Xosé Blanco,
coordenador provincial do PSOE
en Lugo, afirma que esta caneesión administrativa "é ilegal",
anunciando que "se non se correxe", o seu partido "procederá
pala via xudicial".
Esta acusación venmotivadapolapertenza de Manuel Larilela
Rodríguez ao Consello de Administración de PROALSA, cando
está procesado polo "fraude das
pensións". A própria "Lei de
Contratos Administrativos estabelece que nengunha persoa
que estexa en fase de procesamento ou procesado pode ser
adxudicatária de nengunha concesión desde a administración
pública".
Desde o PSOE pénsase que o
principal papel que cumprirá este
paradorseráo do uso polo PP para convencións, francachelas,
pernoitas e outro tipo de actos,
nos que estarán a corpo de rei
por un módico prezo. •

César Mera empraza a Guiña Crespo para que devol\.ia 230 m·il pe.setas . de:dietas·mal- ·cobrs:tdéi·$

A Deputación ·de .Pontevedra procura factllras falSa~ .

para exculpar aos seus presidentes
•A.E

Segundo pudo saber este xornal
por fontes empresariais, funcionários da Deputación de Pontevedra estanlle a reclamar ás empresas que traballaron para eles
novas facturas pala realización
de obras, para asi poderen
adaptar as suas datasde execución e cobro ás aprobadas por
parte deste organismo. O motivo
seria o de incorporar estas facturas ao sumário aberto contra o

os meses de Xaneiro e Outubro
anterior presidente, Guiña Cresde 1989.
po e contra o actual, César Mera, a raíz dunha denúncia do
O significado das datas
BNG. O persoal que está a realizar estas demandas,segundo lle
precisaron a A NOSA TERRAas
O pedimento foi realizada mefontes empresariais, é de "vias e
diante un ofício presidencial con
obras''.
· · data do 16 de Setembro, estando avalado por un informe da Intervención municipal do 11 de
Por outra banda César Mera emSetembro. Dase a circunstáncia
prazou ao seu antecesor, Guiña
Crespo, a devolver 230 mil pese- ·que o dia 8 desemesmo mes foi
cando saiu á luz pública a abertas correspondentes a dietas cotura do sumário contra Guiña e
bradas de forma incorrecta entre

Mera. O actual presidente atopábase neses momentos de viaxe. Non asi o actual Conselleiro
de Ordenación do Território que
se personou o 1O de Setembro
na Deputación e obtivo da intervención un certificado de que na
sua etapa non habia irregularidades. Un dia despois, persoado César Mera, a Intervención
reclamáballe as 229.629 pesetas mal cobradas.
Para César Mosquera, o Depu-

tado do BNG que apresentou a
denúncia contra os cargos do
PP, "esta cantidade que reclaman é unha coña, pois as dietas
cobradas ilegalmente son moitas máis. Só lle reclaman as que
eu puden verificar na miña investigación, pero hai moitas
máis ilegalidades cor;no a comi~
da cos 35 alcaldes. E necesária
unha investigación máis rigorosa para saber a cantidade real
que Guiña Crespo cobrou mal
cobrada".+
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XOSÉ LOIS

• Os traballadores
critican aos
dirixentes
sindicais
italianos

• O IPC, princip.a l
termómetro do
governo, volve
a medrar
A política económica do
Governo central volve a
tropezar. Un novo índice
asi o demostra. Neste caso
é o IPC do mes de
Setembro que acadou
unha média estatal de
0,9% (na Gal.iza o 0,6).
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Parte das bases sindicais
italianas rebeláronse contra os
seus dirixentes na folga xeral de
média xornada convocada o 13
de Outubro para protestar contra
a política de austeridade do
Governo.
Castañas, petardos, pedras,
bolas de aceiro, ademáis de
berros acusatórios, foron
lanzadas contra os principais
oradores nas distintas cidades. As
bases sindicais mostrábanse
furiosas contra a política do
Governo de Giuliano Amato e
contra a moderación da folga que
convocaron as tres centrais
sindicais maioritárias. En Xullo
estes sindicatos asinaran un
acorde de contención salarial que
puxo fin á escala móvil (regulación
automática dos salários en
función do índice de prezos).
Posteriormente o Governo
mesmo incumpriria este pacto
recortando os orzamentos de
sanidade e de emprego público.
Ainda asi, a folga convocada o
Martes trece de Outubro, foi
considerada palas bases sindicais
como "demasiado branda".
A esta dicotomia bases-dirección
non é allea a situación política
italiana.Asina CGIL, principal
sindicato, tradicionalmente
comunista, teñen hoxe un gran
peso os socialistas, mentres
outros sectores navegan en
busca de alternativa (algo
semellanteao que acorre nas
CCOO). O Govern·o italiano
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nestes momentos está presidido
por un socialista.•

•Na Grande
Bretaña
despedirán a
30 mil mineiros
A compañia carbonífera británica
British Coal anunciou que
despedirá a 30 mil dos seus 45
mil empregados, pechando 31
dos 50 pozos carboníferos que
posue.
Responsábeis da empresa
alegan que a demanda do
carbón decreceu nos últimos
tempos de maneira considerábel,
ainda que os comités de
empresa e mesmo directivos
afirman que a esta situación
chegouse porque a privatización

realizada por Margaret Thatcher
"deixou ao chou de só dous
compradores; duas empresas
eléctricas, interesadas en forzar
os prezos á baixa".
A Unión nacional de Mineiros
respondeu a este anúncio
comezando a tramitar a
convocatória dunha folga xeral
no sector, pésie a que a empresa
pretende parar esta folga
ofertando indenizacións de até
seis millóns e médio de pesetas
por cada despedimento.
Os laboristas calificaron esta
postura de ''vandálica" e afirman
que o custe social e económico
de manter os obreiros é moito
menor que o que representa
despedilos. Os laboristas afirman
que ainda que o "carbón alemán
custa a metade máis que o
inglés estes non pechan as suas
minas".+

A Moncloa trata de
explicar as causas deste
medre, que semella botar
por terceira vez abaixo as
previsións
governamentais. As
culpas, nesta ocasión,
seica son do aumento do
prezo do ensino e dos
alimentos, asi como do
IVA. Surprende que unha
política concentrada en
deter a inflación fraquese
neste terreo, mentres
arrasta a outros
parámetros económicos,
na caida. A inflación
requerida para estar con
tranquilidade na Unidade
Monetária Europea (2%)
queda lonxe. Só dous
países dos doce logran
superar, por agora, ese
listón. Eles son os que
marcan a política
económica.•

•Un grupo
parlamentar do
PSOE catalán
O PSOE de Catalunya,
operando baixo·as siglas
PSC, pretende ter para a
próxima lexislatura un
grupo parlamentar próprio
no Congreso dos
Deputados. Tenta, con
esta medida, non só frear
o ascenso dos
nacionalistas, senón servir
de ponte entre estes e o
PSOE central no caso dun
hipotético acordo. Ao
tempo, o PSC apareceria
como abandeirado das
decisións estatais en
Catalunya de producirse o
mencionado pacto con
CiU.•

• O PP conxela
as iniciativas
do BNG
O BNG denúncia a
"manipulación e
amordazamento ao que o
governo Fraga e o seu
portavoz, Vázquez
Portomeñe, están a
someter á Cámara de
deputados galega e
especialmente ao Grupo
Parlamentar naso".

ANXO IGLESIAS

•O Sindicato Galega da A'/imentación intégrase na INTG
O Xoves 15 de Outubro a INTG e o Sindicato Galega da Alimentación asinarán un protocolo polo que o
SGA, anteriormente pertencente a CC.00, se adire á INTG. Neste acto tamén apresentarán ao Secretariado do SGA.
Por outra banda as direccións locais da INTG e CXTG de Vigo (na fotografia) constituiron unha dirección
coordenada local, dando asi un dos últimos pasos para a fusión de ambas centrais xa integradas na CIG.+

Realiza esta denúncia o
BNG despois de que na
última Xunta de
portavoces, celebrada o 14
de Outubro para
estabelecer a orde do dia
do pleno da semana,
Vázquez Portomeñe
vetase a comparecéncia
do Conselleiro de Traballo ,
solicitada polo BNG e
Grupo Mixto, para que
explicase o fraude
detectado na concesión
irregular de pensións en
Lugo. En contraste con
esta postura, o Conselleiro
portavoz admitiu que se
incluise a comparecéncia,
solicitada polo PSOE, do
Conselleiro da COTOP,
Guiña Crespo, en relación
coas concesións de
aproveitamentos
hidráulicos de Carburos
Metálicos.•

• ·O Tribunal
Constitucional
fallará o recurso de
Francisco Rodríguez
O Luns 19 de Outubro o Tribunal Constitucional decidirá sobre o recurso apresentado polo dirixente do BNG, Francisco
- - - - -,
Rodríguez,
contra a condena do Tribuna I Supremo
que o consideraba responsabel da queima
dunha bandeira española. O
Alto Tribunal
admitiu a trámite o recurso
interposto polo
acusado despois de que o nacionalista galega estivera
xa duas semanas en Xullo de 1991 na prisión da Coruña, permitindo así a sua excarceración despois de numerosas mobilizacións populares e mostras de apoio de
distinto signo. Que volte de novo tras das
reixas depende da decisión deste tribunal ,
pero tamén de que o xuíz ordene ou non
o cumprimento da senténcia. •

•A CNG inícia a sua
andaiana con pasos
de dúbida
A Converxéncia Nacionalista Galega principiará as suas convencións provinciais
para converterse en partido. A primeira
que celebrará é a da Coruña o próximo
17 de Outubro. Os seus promotores
anunciaron a adesión de numerosas persoas a este novo partido, se ben algunha
delas, como o ex alcalde do Ferrol, Cauce
Doce, desmentiu que fose formar parte da
nova forza política, afirmando que "sempre funde AP e continuarei neste partido,
outra causa é que veñan uns rapaces e
que lles diga que apoiar, apóioos".
Pala sua banda o sector ourensán , capitaneado polo parlamentar Santos Oujo ,
móstrase crítico á desaparición de CG ,
polo que non se integrará no novo partido. O seu compañeiro de escano, Sánchez Castiñeiras , afirma que entrará na
CNG "porque asi é o último mandato congresual de CG", ainda que anúncia que
pode deixar a política activa ao rematar
esta lexislatura.
Pero os promotores, con Adolfo Abel Vilela á cabeza non se arrecian e mesmo non
lle dan importáncia a que Vítor Moro os
deixe outravolta na estacada, como outros moitos que prometeron o apoio ao
novo partido pero néganse a dar publicamente a cara. Estes promotores negaron
tamén que houbese nengun contacto con
Camilo Nogueira para confluir nunha única formación política.•

•A Límia, primeira
folga xeral nunha
comarca agrícola
O 15 de Outubro convocouse na Límia a
primeira folga xeral á que se chama nunha comarca exclusivamente rural. O motivo son os baixos prezos das patacas,
dez pesetas por debaixo do custe real de
produción. Esta folga, impulsada primeiramente polo Sindicato Labrego Galego,
despois do éxito da mobilización realizada
hai oito dias, recebeu lago o apoio dos
sindicatos operários.
Tamén os cregos da comarca decidiron
apoiar a mobilización, non só chamando
aos fregueses ao paro, senón a afiliarse
ao SLG.+

GALIZA E M NDO
pOLÍTICA PRE-ELEITORAL
As diatribas políticas
dos últimos dias hai que
emarcalas na antesala
dunha campaña
eleitoral. Pero non por
isa o cadro das liortas
perde valor nen deixa
de mostrar a realidade
política dunha
comunidade como a
galega que, pésie ás
acusacións de
tradicionalismo, atópase
nun estado de
efervescente
movimento social,
propiciado pala crise e a
falta de solucións
axeitadas por parte das
distintas
administracións. As
axitacións políticas,
debian ser próprias da
adaptación ás
demandas sociais, pero
aqui privan máis os
intereses persoais.

A Antolín Sanchez Presedo danlle as costas os cargos institucionais do seu partido.
.
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Cargos institucionais e aparatos teñen distintas estratéxias

A doble vida de PSOE e PP
•ALFONSO EIRÉ

Cando Decio Quinto acusaba a
Marco Tirteo de ter baleiras as
arcas de Roma pésie a que de
todo o império chegaban carradas de ouro, os senadores romanos da camarilla do administrador, co apoio do César (S . 111 ,
a. e.) descalificaban ao xeneral
afirmando que "perdera a razón
por culpa do abandono dunha
escrava". Diante das filipicas de
Qu íntulo, a cantilena da maioria
senatorial era a de tolo, mentres
os tribunos con mando se apoiaban uns a outros frente ás acusacións de corrupción. Comezaba asi o declive do lmpério Romano, non asediado polos cristiáns, chivos expiatórios , senón
polos administradores corruptos.
Ante a situación que vive Galiza,
na que o calificativo crise é asumido por todos os estamentos
sociais, reflectíndoo mesmo os
governos e os seus meios de comunicación, pódense banalizar
as acusacións, ou descalificalas
botándolle a culpa aos cristiáns
e ás suas ánsias de criar unha
nova sociedade, como facia Marco Tirteo.

Ainda senda democraticamente
lexítima a criación dunha sociedade diferente (algo que alguns
políticos parecen esquecer), o labor da oposición parlamentar é,
máis ante unha maioria absoluta,
o de fiscalizar ao Governo. lso é
precisamente o que tentou facer
a oposición no seu conxunto, ante as presuntas irregularidades
do Xacobeo-93 , suposto arrincanabos da crise.

Alcaldes e partidos
Pero a pol ítica galega é dupla
desde hai moitos anos. Froito da
pegada caciquil e a dominación
colonial, os governos satelizan co
seu orzamento aos outros governos que teñen un financiamento
próprio máis pequeno, non importa o signo, e, a maioria dos
partidos, ensarillados polos vínculos institucionais, o máis que
conseguen é asomar a outra cabeza nunha rolda de prensa para
mostrar a sua política de oposición prometida tantas veces como imposibilitados de realizala.
Esta satelización explicaría as últimastomas de posición dos alcaldes do PSOE a respeito do seu
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partido e os de· Fraga lribarne en
relación a un José Maria Aznar
como posíbel alternativa a Felipe
González. Francisco Vázquez,
Carlos Príncipe e Xerardo Estévez, despois de ter acordado con
Vázquez Portomeñe e Xosé Cuiña, os investimentos para o próximo ano nas suas respectivas cidades, desaproban a oposición
socialista á "chapuceira" forma de
institucionalizar os símbolos do
Xacobeo. Esta mínima oposición,
que tentaba impedir que o BNG
capitalizase en solitário a crítica a
Fraga lribarne (nen sequer se
cuestionaba o Xacobeo-93 como
proxecto), chegou para que os
baróns socialistas desautorizasen
ao Secretário Xeral , Sánchez
Presedo e a sua equipa. A dimisión de Miguel Barros, consciente
de que o PSOE sofrirá .un descalabro nas próximas eleicións galegas, paria o lugar e a data desta
dicotomia. Sánchez Presedo asinaria esa desunión ao acusar a
"alguns cargos institucionais de
deslealdade".
O apoio dos mencionados alcaldes socialistas á candidatura de
Fraga lribarne á ARE foi unha
volanta anterior na que xa se

mostraban esas diferéncias entre o aparato do PSOE na Galiza
e os seus principais cargos institucionais. Desde o partido puxeron de manifesto o perigoso deste proceder e vários membros do
PSOE, inclinados a un pacto con
Jordi Pujol , racharon o acordo
selado en Madrid.
Agora, Fraga lribarne desinfla a
vincha eleitoral do PP estatal ao
pronunciarse a prol dun hipotético "Governo de Salvación Nacional" se o PSOE non consegue a
maioria absoluta nos comícios
xerais. José María Aznar acusou
o golpe de imediato e o mesmo
Mariano Rajoy desprazouse á
Galiza para contradicer o manifestado polo Presidente da Xunta. A proposta, ainda maximalista para a actual situación de "crise, teria sentido despois de coñecerse os resultados eleitorais,
pero non estando o PP imerse
nunha enorme campaña de
apresentar a J.Mª. Aznar como o
recámbio. Un Aznar que, coa
axuda de Fraga estivo tentando
un acorde con Pujo! e Ardanza
até a votación do ARE.
Fraga lribarne, imposibilitado

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

dun acorde con PNV e CiU , pésie á estrataxema da Administración única, comprendeu que o
único xeito de ter peso na corte
metropolitana era unha alianza
cos socialistas. Poucos dias antes de que Martín Villa apontase
a posibilidade dun Governo
PSOE-PP, desde as proximidades da Xunta difundiana idea de
que "os deputados galegas do
PP podían apoiar ao PSOE en
Madrid, de ser necesário". Xustificaban esta hipótese "polo perigo do desmembramento do Estado de darse un pacto con bascas e cataláns e pota necesidade
de que Galiza teña peso en Madrid". O PSOE contraatacoutentando pór no seu haber a consecución das autovias, pero Felipe
González tomou nota e mostrouse disposto a discutir a Administración Unica, ainda que non lle
deu data a un Fraga lril;)arne que
segue a xogar a "home de Esta-·
do" no que a sua ambición política é o único importante. Váz quez, Estévez e Príncipe pensan
o mesmo. O primeiro agarda que
Guerra o nomine para substituir
a Felipe; o segundo pretende ser
Ministro; o terceiro contentaríase
con ser Presidente da Xunta. •
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P.ARLAMENTO

Os grupos de oposición acusan a Vitorino Núñez de ser prisioneiro de Fraga

Siléncio na cámara!
• XAN CARBALLA

Hai quen ten señardade de
António Rosón e mesmo
da etapa de Pérez Vidal,
coincidindo deputados en
activo ou excedentes en
que a presidéncia de
Vitorino Núñez foille ·
tirando importáncia á
cámara para non
incomodar ao Executivo de.
Fraga. En expresión de
Xosé Luis Barreiro "unha
causa é regular os debates
e outra converter a tribuna
nun aula de coléxio á que
se sae a dar a lección".
Detrás da cortesia
parlamentar, agachan a
verdadeira.falta de debate.

do turno nun caso pero non no
outro "cando as escuras explicacións de Portomeñe; nun asunto
no que se está falando de prevaricacións, falsidades en documentos públicos, e un longo etcétera de irregularidades, queren
un debate parlamentário que
vaia ao fondo da cuestión. O
Presidente foi parcial completamente en favor do Partido Popular pondo de manifesto o seu carácter prisioneiro da vontade de
Fraga".

Cámara parlamentar
"Un problema capital é que, agás
dous ou tres deputados, ninguén
quer sair e improvisar e agách<;inse detrás da disciplina do
regulamento. Non hai contrincantes de peso. Na etapa na que fun
vice-presidente -:indica Xosé Luis
Barreiro- distinguíamos .moi ben

converter nun diálogo de belloteentre gañar o debate e a votación, sobretodo na primeira lexis- · ros; cada un lendo o seu discurso sen escoitar o dos demais".
!atura . A min particularmente
gostábame o debate e a única
Luis Cordeiro, que formou parte .
flexibilidade que pedia era que
da Mesa do Parlamento na etase estiraba o tempo de quen interviña desde os grupos de opo- . pa de Pérez Vida!, non quer estabelecer comparacións coa etasición tamén se fixera o mesmo
pa actual "porque non a coñezo
cando eu replicara. A rixidez que
en detallle", pero tala da procura
preside agora os debates indica
do consenso nas decisións duo camiño que segue o Parlamenrante a sua etapa de deputado,
to galego, igual que outros moi"sabíamos que os protagonistas
tos occidentais: agachar detrás
do parlamento non eran nen a
das supostas formalidades e cor..
Mesa, a presidéncia ou o -Executesias a verdadeira falta de detivo senón ·os grupos e os parlabate. Se non funciona o debate
mentários. A tendéncia era reguparlamentário a democrácia está
lar en función da importáncia dos
enferma".
debates e ser flexíbeis cando real mente era importante aclarar
Izquierda Unida re~l.iza a mesma
moitas cousas-. Ao meu entender
queixa no parlamento español e
Pérez Vidal procuraba evitar a
acaba de propoñer que os depuconfrontación e era conciso aplitados non podan levar o descurcando as normas, rebaixando. a
.so escrito, como afirma 'Julio Ana rlamento estase a
tensión".
gu ita ·"o p_

Carlos Vázquez (PSG-EG) aban.da na responsabilidade de Victorino Núñez, "que acabou coa tra.dición de procurar un ha presi-déncla imparcial. · El i'naniféstase
-convicto e confeso seguidor e sicário . do Executivo. Non é que
sexa -estricto no emprego do regu lamento senón que o utiliza
discrecionalmente a comenéncia
do pp en cada momento".
Esa discrecionalidade púxose de
mariifesto o 8 de Outubro. Bautista Álvarez (BNG) lembra que
na comparecéncia no mesmo dia
-de Juan Fernández e Vázqu~z
Portomeñe concedíase o segun-

Unha tensión que Bautista Alvarez considera moitas veces inevitábel, "ás veces incomodámonos
pero é que a situación de Galiza
é. moi grave e do contrário cairíamos na indoléncia e estaríamos
faltando a un compromiso co naso eleitorado". +

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

O incidente do 6 de Outubro, ba-.
nalizado pola via de apresentalo
como un cruce de insultos entre deputados, voltou a pór de ma-·
nifesto a conceición restrictiva
que a actual presidéncia concede ao lexislativo galego. A maiores magnificar o supostd escándalo serviu para desviar a atención do problema de fondo: desentrañar a madexa das denúncias sobre os fastos do Xacobeo-93.
O ex-vicepresidente da Xunta, .
Xosé Luis Barreiro analisa o ac- ·
tual momento do hemiciclo galega, "fóiselle tirando importáncia á
cámara e hoxe hai unha toleráncia social de que o parlamento é
un mal menor e perdura a idea
de que o que segue valendo é o ·
trapicheo. Perdeuse a noción de
que ali vaise a parlamentar e
non a apretar o botón e a presidéncia debe ter claro que o regu- ·
lamento é un instrumento de arde e non de obstaculización da
vida parlamentária".
·

Bautista Álvarez: "debémonos ao eleitorado e incomodámonos porque a situación de Gallza é mol grave".

Un
parlamento
pouco inglés

·VOSTEDE DIGA O QUE QUEIRA
QUE EU XA CONTESTARE! O QUE ME DEA A GAÑA
A.EIRÉ

Existe un conto popular que narra como un mozo
moi tímido que tiña medo acercarse ás mozas porque non sabia o que dicerlles foi aleccionado polos
seus -compañeiros. Fabricáronlle perguntas e respostas, pero, cando chegou o momento das contestacións da moza non seguian o guión é a conversa converteuse nun diálogo de besugos.
No parlamento galega está a acorrer algo semellante.
A falta de verdadeiros parlamentários, principalmente·
o PP só escolleu a homes fideis ao aparato, mesmo
senda analfabetos fuhcionais, os distintos gabinetes
prepáranlles a intervención seguindo a exposición de
motivos da proposición, intervención ou pergunta
e, pouco importa
logo que o propoñ en te cámble o
seu discurso, eles
seg u en
poi as
mesmas rodeiras
cun chiar de carro
cargado duns argumentos que non
veñen xa ao caso.

Barreiro di que mentres foi _vice-presidente nunca temeu o debate

Fraga albiscou
desde un comezo
que, con maioria
absoluta, a dinámica parlarnentar
podiase converter
nun mecanismo

de desgaste para a sua persoa. Asi, desde o primeiro momento, despois de medirse na investidura
con Xosé Manue·I Beiras, rexeitou todo protagonismo parlamentar -e decidiu governar por decreto. Para xustificar a sua postura do que foi interpretado
como "desprécio ao parlamento", argumentou que
só _replicaria ao "xefe da oposición". Cando Sánchez Presedo o intentou, Fraga lribarne recordou
que o seu contrincante era González La.i<e, botándose a capirotes baixada abaixo.
Pouco tempo despois anunciou que era necesária
Eleitoral" e do "Regulamento do
Parlamento". Vitorino Núñez, xustificou a segunda
das posturas pala "distorsión que estaban a criar as
forzas minoritárias nos debates". Acusándoos de
"aproveitarse do regulamento".

a reforma da "Lei

Fraga lribarne terciou nos argumentos e afirmou
que "habia que desterrar da cámara as discusión
políticas". Poúco tempo despois, desde o seu partido , afirmaban que "non se podia permitir que a
oposición aproveitase a tribuna parlamentar para
atacar sistemáticamente ao Governo". !mediatamente despois o PP decidiu modificar as duas leises antes citadas mesmo rachando o espíritu de
consenso que presidira a promulgación das leises
básicas galegas e estatais.
De prosperar a iniciativa do PP e a sua maioria absoluta, para a próxima lexislatura o parlamento
converterase nun Gabinete <;ie Prensa (coordinado
coa presidéncia da Xunta) e uns trebellos electrónicos para que os parlamentários xoguen a votar.+

O presidente da Xunta saía
ao paso, dous dias despois
do frustrado debate sobre os
gastos do Xacobeo, para sinalar que as formas eran parte consustancial da democrácia, abenzoando un conceito
de parlamentarismo alonxado
de modelos tan pouco sospeitosos para el como o inglés
ou o norteamericano. Nunha
reportaxe de A Nosa Terra o
pasado ano (n Q 475 -2 de
Maio 1991 ), a pouco de que o
portavoz impedira que Xosé
Manuel Beiras cedese o seu
turno de palabra á deputada
Rosa Miguélez que pretendia
replicarlle a Manuela Bestei ro , recollíase unha x ugosa
mostra destes conceitos ben
diferentes do que son as formas na democrácia.
"Hai quen non recordan á deputada irlandesa Bernardette
Devlin que a fins da década
dos 60 batíalle en plena cara
unha sonora labazada ao deputado inglés Reginald
Maudlin en pleno debate da
Cámara dos Comuns. No
parlamento británico foi ta mén notório o caso de Michael Heseltine [a outra alternativa conservadora ~ Thatcher]
can.do pegou na mesa ceri monial rachándoa, polo que
foi alcumado de Tarzán , ou
cando hai tres anos, nun debate sobre os vertidos , parlamentários laboristas ciscaron
un · saco de bostas en plena
sala. As poucas horas, un deputado guindáballe o relóxio
a outro feríndoo na cabeza.
"Pésie aos contínuos enfrentamentos rexistados na Cámara dos Comuns, só en 11
ocasións, no que vai de sécl.1lo, o speaker lle retirou a palabra a un membro dci · parlamento, e iso despois de terse
aprobado as oportunas mocións .. os deputados repre sentan ao povo e o pavo
sempre ten a palabra, segundo o direito anglosaxón".+
L-----------------------~
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Sen a túa tjoazón de sangue non poden comezar tódolos
días moitas operacións, trasplantes e tratamentos, por iso
te están esperando. Porque para o sangue, a pesar de
tódolos avances médicos, non se encontrou substituto á
solidariedade humana e iso só está nas túas mans.
A doazón ademais non representa ningún perigo e
tódalas súas molestfas se reducen a un pequeno pinchazo.
Xa ve-lo fácil que é axudar a moita xente, e en Galicia
necesitámo-lo teu sangue de maneira especial xa que é á
Comunidade con menos doadores de toda a península.
Agora queda nas túas mans, recorda que necesitamos
tódolos tipos de sangue tódolos días, vai ós bancos de
sangue ou ás irmandades de doadores da nosa
Comunidade, non esperes que che faga falta a ti.

CONSELLERIA DE SANIDADE

... -
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O país dobrou a sua produción nos últimos dez anos

China, un·.experimento

de 1.200 111iUóns de persoe1s
.

.

~·:

.

mente vencellados a unha progresiva descentralización que
ten por obxecto responsabilizar
aos próprios xestores e á colectivid ade laboral polo futuro das
próprias empresas reducindo o
papel do plan é limitando severamente a intervención estatal. Separouse a propriedade da xestión e administración e introduciuse a figura do contrato co Estado co propósito de conquerir
unha maior eficácia económica
pero de xeito que os seus primeiros beneficiários resulten os próprios integrantes da colectividade operária. Pero igualmente favorecéronse outras formas de
propriedade distintas da pública
(sexa estatal ou colectiva) capaces de complementala positivamente. A economía individual" desenvolveuse moi rapidamente :
110.000 empresas privadas, 14
millóns de particulares á frente
de negócios próprios, 22 millóns
de persoas ocupadas no sector.

•XÚLIO RIOS

Durante o pasado mes de
Agosto tiveron lugar en
Shenzhen, unha zona
económica especial
próxima a Hong Kong que
en poucos anos pasou de
20 mil a un millón de
habitantes, alguns
incidentes de certa
gravidade. Vencellados a
un máis dos experimentos
económicos incorporados
pala reforma chinesa (en
Shenzhen funciona unha
das dúas bolsas de
valores da China -a outra
está en Shanghai-), os
distúrbios saldáronse·ao
parecer con dous mortos,
vários detidos e
importantes danos
materiais. As interrogantes
sobre a situación do país
non foron pechadas coa
celebración do recente
congreso do PCCh.
Os conflitos comezaron cando
perta de un millón de cidadáns
procedentes de diversas zonas
do país se achegaron a Shenzhen para mercar boletos de participación nunha lotaria moi especial polo prémio que anunciaba: nada menos que participacións para un sorteo de accións
de 14 compañias chinesas que
serian privatizadas antes de rematar este ano. Puxéronse a
venda cinco millóns de boletos a
un prézo de mil iuan por unidade
(unhas 18.000 pesetas ao cámbio equivalentes a catro meses
de salário promédio) pero esgotáronse no primeiro dia. As autoridades non contaron con semellante exceso de demanda nen
adoptaron conseguintemente as
medidas de prevención necesárias contra a corrupción (en forma de reserva de cupos de boletos para cartas persoas, alteracións nas colas, revenda a prézos cinco veces superiores aos
de adquisición, etc.). Os ánimos
disparáronse e a explosión de
descontento foi inevitábel.
Numerosas persoas foron detidas e rapidametne o governo
chinés, reunido con carácter de
urxéncia, adoptou medidas de
diverso tipo para controlar máis
severamente o proceso de ven. da ao público das participacións,
ordenando seguidamente a impresión de máis boletos co obxecto de favorecer un maior número de oportunidades e calmar
a unha povoación irritada e decepcionada.
O mercado de valores está en
fase de experimentación e constitue unha das principais navidades do programa de reformas en
curso. Pero non a única. Outra
das inovacións recentes que pode resultar problemática na sua
aplicación é a relativa ás transformacións previstas para o poderoso sector da empresa estatal. O governo chinés pretende
reducir e re-orientar grande parte

Nun mundo sen verda~es
.

.

~ertas,
..

China é un xigantesco experi'!lento.
.

do gasto pÚblico . inc~rpoúndo
progresivamente o sector estatal
ao mercado. O que se pretende
é dotar de maior autonomía a estas empresas para que podan
desenvolverse e competir en
condicións de plena igualdade e
responsabilidade con outros

. '·
; . "
.·,· .
· axerites· eConómi~~s. ÓH~Caricin
do en princípio un programa masivo de privatizacións , contémplanse sen embargo importantes
liberalizacións en matéria de
contratación , de exportación e
comercialización en xeral, de investimentos , de distribución de

incentivos, etc.

Responsabilizar
aos próprios xestores
O sector industrial ven evolucionando paso a paso desde 1984.
Os seus comezos están firme-

r----------------------------------------------------------------------------,
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Só o crecimento lexitimará o socialismo'

A idea central dos dirixentes
chinases consiste en que só o
aperfeizoamente do sistema
económico pode acreditar e lexitimar a vixéncia~e posibilidade
do sistema socialista. Socialismo non pode ser sinónimo de
reparto equitativo da pobreza.
Debe demostrar que é quen de
procurar os meios que garanan
o crecifmento e o benestar, proporcionando en definitiva, mellaras substanciais e progresivas das condicións de vida. O
pragmatismo chinés racha absolutamente cos estereotipos
ideolóxicos e rebusca na economia capitalista os mecanismos
susceptíbeis de seren utilizados
para acadar un obxectivo básico e comun: enriquecerse todos
xuntos, algo que semente o socialismo pode conquerir. Sempre seguindo de perta a própria
realidade, atendendo ás particularidades chinesas, sen copiar
nen transladar mimeticamente.
No aspecto político a reforma
conserva un perfil menos extenso e profundo: insístese na
mellara do funcionamento da
Asamblea Nacional, do sistema
de cooperación con outros partidos (ademais do PCCh existen outros oito que constitucionalmente aceitan a sua "dirección") e finalmente a potenciación da democrácia de base
· mediante a criación de organismos autónomos que deben permitir unha maior participación
das diferentes colectividades
sociais. So a desideoloxización
impera na economia, na política
o proceso de reformas pón o

acento na necesidade de efectuar unha nova "construción espiritual" que preserve os valores do socialismo combatendo
firmemente calquer sinon imo
de liberalización burguesa.
Os dirixentes chinases anunciaron (1978) antes que o PCUS e
Mijail Gorbachov (1985) a inviabilidade dun modelo de socialismo basado na predomináncia
ou na absolutización asfixiante
dunha economía estatalizada e
rixidamente planificada, advertindo que o capitalismo soubo
aproveitar mellar as aportacións
do socialismo, que á inversa.
Os dirixentes chineses buscan
un novo socialismo a partir da
utilización do capitalismo. Pero,
non conducirá a sua utilización
á sua anulación? Deng enunciou os catro princípios irrenunciábeis: manter a toda costa a
orientación socialista, o liderazgo do PCCh, a democrácia popular e a vixéncia do marxismo
-leninismo- pensamento
Mao Zedong. Será isto posíbel

O capitalismo
soubo aproveitar
mellar as
aportacións do
socialismo, que
á inversa.

e suficiente? Se a realidade
nos indica que o benestar se
consegue através de mecanismos próprios do capitalismo
que xustificación existe para o
socialismo? Unha mellor distribución da riqueza?, proporciona acaso garantias infalíbeis
para que esa distribución resulte verdadeiramente mellor?
Non será o mecanismo que
permite preservar no poder a
unha caste de borócratas e adm insitrado res sen identidade
ideolóxica definida? E ainda ·
máis, non producirán as proprias reformas secotres sociais
reivindicadores de cámbios po1í ti cos mais profundos? Son
perguntas habituais no seo da
sociedade chinesa.
Os sucesos de Tiananmen evidenciaron entre outras causas
a resolución do PCCh para garantir a estabilidade do actual
proceso sen a máis mínima intención de posibilitar cámbios
que non estexan provesitos. No
seo do PCCh poden ca-existir
discrepáncias sobre a velocidade e intensidade das actuais reformas, pero polo de agora todos apostan pola conservación
dun socialismo con particularidades próprias. Sen embargo,
o rápido crecimento destes
anos pode comportar problemas sociais (e tamén nacionais: Tibet ou Xiniiang) que fagan emerxer diferéncias máis
fondas. Haberá que observar
atentamente as consecuéncias
deste congreso do PCCh, e a
hipótese da desaparición física
de Deng Xiaoping (98 anos).+

1

As reformas comezaron no campo , onde ainda vive o 80 % da
povoación . Da produción agrícola interna depende en grande
medida a solución do problema
alimentício dunha enorme sociedade: mil douscentos millóns de
persoas . Conquerir alimentar
dignamente a todas elas é un
dos principais e inegábeis éxitos
da política chinesa. Os sistemas
de comuna e de administración
colectiva déronse por fracasados. A experiéncia levou aos chineses a apostar por un sistema
de responsabilidade que converteu ás famílias en auténticas unidades de produción que se abrigaban a entregar ao Estado somente parte da sua produción
comercializando o sobrante pala
sua canta. Nos prime iros cinco
anos a colleita de cereais incrementouse nun 33 %. A propriedade da terra e dos principais
meios de produción continuan
senda estatais.
Outra inovación que transformou
de xeito radical a realidade agrária é a representada pola potenciación dunha indústria rural múltiple e diversificada arredor dos
denominados "povoados", capaces non só de absorberen grande cantidade de man de obra excedente e moderar a corrente
migratória cara os núcleos urbanos, senón de provocar un acelerado desenvolvimento que incide nunha singular mellara das
condicións de vida no campo en
aspectos esenciais como a elevación do nível de ingresos ou o
abastecimento e neutros tan deficitários no ámbito urbano como
a vivenda. Na actualidade a pequena indústria rural proporciona
ocupación a máis de 90 millóns
de persoas.

Hong Kong, Macao e...
Taiwan
Unha última circunstáncia importante e que neste ano recebeu
un notábel impulso é a potenciación dos investimentos estranxeiros. A reforma do sistema económico é inseparábel da abertura
ao exterior. Despois dos sucesos
(continua na páxina seguinte)
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· FINALIZA AEXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA
Comentábao Rafael Sánchez Ferlosio xa
antes de se inaugurar a mostra: "Non se
trataba de instruir nen de ilustrar a
ninguén, senón só de demostrar aos
demais que se era capaz dalgunha causa,
sen que importase para nada o que". En
realidade, algo asi debe de ser o que
chaman -como o chamou tamén Felipe
González o dia da clausura- "proxeetar a

imaxe da España moderna", un exemplo
de "Cultura de Estado", para seguir ca
comentário de Sánchez Ferlosio, un
espectáculo certamente brillante, pero
que esixiu máis de douscentos mil millóns
de pesetas, en momentos nos que o
déficit público obrigou a pensar en
recortes en cuestións tan básicas como a
sanidade ou a cobertura do desempregq.

Para o governo español, un exercício de capacidade organizativa

Expo 92: o caro espectáculo
da modernidade
zos . dos hoteis e os prez os dos - pero as visitas masivas non cobares, restaurantes e tendas do
mezaron \a chegar até Setembro.
O caso é que ese monumento
recinto, e de paso os prezos todo "Pentacentenário do Xubileo. dos dunha cidade que se converEstratéxias contábeis
da Era dos Descobrimentos"
teu, nos últirrK1s tres anos, na
-non me resi$to a esta outra citerceira cidade de España máis
De todo o xogo de cifras (cálculo
ta do lúcido autor de "El Jaracara en cuestión de vivencias.
real de visitantes, gastos e ingrema"- logrou seducir a vários misos) poderán coñecerse as pri1lóns de seviilanos , andaluces,
Esas previsións falidas fixeron
meiras referéncias provisórias na
cataláns -o idioma máis escoitambalear os negócios da Expo
comparecéncia do ministro Virgitado na Expo, despois do castemontados coa idea de ganáncias
lio Zapatero, o Xoves, no Conlán-, galegas, portugueses,
rápidas e cuantiosas, que, á sua
greso de Deputados. para curarfranceses, outros europeus, e alvez, debían contribuir aos ingrese en saúde, desde o mes de
guns outros americanos, austrasos da sociedade organizadora,
Xullo veñen transmitindo a menlianos e asiáticos.
para chegar ao mítico "balance
saxe de que unha Exposición
cero". Por iso asustáronse tanto
Universal non se fai para gañar
A cifra oficial chega praticamente
nas primeiras semanas coa invadiñeiro (xa se sabe, o que imporsión dos visitantes de abono
aos 42 millóns de visitas rexistrata é a proxección de imaxe e a
da, pero ainda non se desglosou
(trinta mil pesetas, con direito a demostración da capacidade orcantas corresponden aos 25.000
ganizativa, custe o custe).
entrar en calquer momento), que
traballadores que tamén foron ' ademais preferian traer o bocata
contados (e que puderon dar
de casa. Decidiron rematar cos
Ademais, e ante a perspectiva
máis do méio millón de visitas ao
de resultados lonxe do balance
abonos de temporada, para que
mes), aos case trescentos mil
os sevillanos non espantasen
cero, xa se prepararon unha essevillanos e andaluces con aboaos clientes de catre mil pesetas
tratéxia contábel, que consitirá
a entrada (dez mil, tes entradas),
no de temporada (e que ben puen traspasar os chamados actideron facer entre quince e vinte
vos imobilizados (quer dicer, invisitas de média, polo menos) e
fraestrutura urbanística e edificantas aos demais visitantes, socios permanentes, uns 130.000
bre os que ben se pode calcular
millóns de pesetas) ao novo prounha média de tres visitas por
xecto, Cartuja 93, e facer o bacabeza. Estes cálculos absolutalance da Expo 92 exclusivametmente artesanais non me dan
ne sobre a conta de explotación:
máis de doce millóns de visitanos ingresos e gastos da xestión
tes , o que representa seis mida sociedade estatal organizadora, que agora se liquida. Desa
llóns menos dos previstos, ainda
que se rebasase amplamente os
maneira, espérase que saia un
36 millóns de visitas.
resultado equilibrado, ainda que
o equilíbrio ten que facerse soNon foron os únicos fallos nas
bre o que queda até os 225.000
previsións. O principal, que conmillóns de pesetas que totalizacebiron unha Expo para visitanron os gastos da Expo 92, destes de alto "standing" (como se
pois das sucesivas ampliacións
dos 73.000 millóns presupostadi agora) e colocaron os prezos
á altura correspondente: os predos no 1988.•
• XOSÉ A. GACIÑO/SEVILLA

Mao segue sendo recoiiecido, pero sábese que non pode dar as recetas para o
mundo de hoxe. Un posto ambulante vende escarapelas e fotografías do Gran·
Timonel.

(ven da páx_lna anterior)

de Tiananmen alguns temeron
un cámbio de política que afectase o futuro das zonas económicas espaciais (ZEE ), encravamentos económicos, pondo en
perigo as garantias dadas aes
investid ores . Pero o anúnc io
efectuado o pasado ano, da criaci ó n dunha nova ZEE en Pudong, perto de Shanghai , disipou
os receios . Durante 1991 o primeiro ministro Li Peng, persoalmente, encarregouse de renovar
esas garantías durante as viaxes
realizadas aos Estados Unidos e
vários países da Europa Ocidental. A normal izac ión das rela cións co Xapón (os investimentos incrementáronse nun 66%)
ou coa Corea do Sul ilustran ás
claras a perseveráncia na actual
política.
No conxunto do país e moi por
diante do xapón , Estados unidos, Corea do Sul ou Dinamarca, son Hong Kong e Macao os
principais investidores estranxeiros nas zonas económicas especiais. Hong Kong e Macao rein corporanranse á China en 1997
e ainda que conservarán plenamente o seu sistema económico
(capitalista) a administración politica e militar será (socialista)
exercida desde Pequin seguindo
a coñecida fórmula ("un país
dous sistemas") ideada por Deng
Xiaoping para propiciar a unificación do país. Taiwan, que ocupa
un lugar importante entre os investido res especialmente na
ZEE de Xiamen, é polo de agora
unha asignatura pendente que
se resiste a camiñar polo mesmo
carreiro.

agudiza os desequilíbrios territoriais) . Na parte máis desenvolvida, o litoral chinés (11 % do território) concéntrase o 37% da povoación . Nel ubícanse as grandes zonas industriais e as instalacións portuárias. Mentres, nas
zonas do Norte e centro da China, polo menos 80 millóns de
persoas deben ainda camiñar
máis de un quilómetro para conseguiren auga.
As autoridades chinesas pretenden acadar o nível dos países
máis desenvolvidos mediado o
próximo século . A unha média
de crecemento do 9% anual, en
1990 o volume da produción dobrouse (2, 3 veces) a respeito de
1980; os ingresos tamén aumentaron nun 80% a un proméjdio
do 5,6% anual. As transformacións económicas causaron modificacións estruturais de envergadura. A merma da importáncia
da planificación é constatábel.
Hai dous tipos de plano: un obrigatório e outro orientativo. No
valor industrial de 1990 a sua
entidade distribuíase do seguinte
xeito : 17% obrigatório , 40%
orientativo, 43% mercado. Outro
tanto acontece cos prez os:
29,7%, 17,2% e 53% respectivamente e para o mesmo ano. Segundo dados governamentais,
en 1980 as empresas estatais
xeraban o 76% do produto industrial contra o 54,5% en
1990.•
Xuuo Rl os
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Andalucia deberá rentabilizar

o billón de pesetas investido
Os pragmáticos prefiren pasar
por alto todo o espectáculo xa
clausurado e todos os seus
problemas financeiros, para
centrarse nos benefícios permanentes que esta grande ope'1'ación de imaxe universal derramou sobre Sevilla e Andalucía, contribuindo a paliar en
parte unha débeda histórica do
poder central cun país marxinado, despois de ser ferozmente
esquilmado polos conquistadores latifundistas.

A diferéncia do resto do país,
nas ZEE a economía privada é
manifestamente preponderante.
Un elevado e rápido crecimento
que provoca non poucos problemas de tipo local (a emigración
interior xera maior delincuéncia,
prostitución, desarraigo, caréncias en matéria de vivencia, servizos, etc.) e global (sboretodo

As reformas
comezaron no
campo, onde
ainda vive o
80°/o da
povoación.

Un .espectáculo
certamente
brillante, pero
que esixiu máis
de douscentos
mil millóns de
pesetas.

China medra a un ritmo máls rápido
que calquer outro país do mundo, pero
a malorfa do tnballo reelfzese atnda de
forma manual.

Ademais deses douscentos mil
millóns longos empregados estrictamente no recinto da Expo,
a illa de La Cartuja, até un billón
de pesetas igualmente longo investiron as administracións central e autonómica en obras de
infraestrutura, co pretexto da
celebración da Expo 92, pero
que eran obras necesárias, non
só para facilitar a chegada de
turistas a La Cartuja.

A parte máis importante dese
investimento tocoulle a Sevilla
(novo aeroporto, nova estación
ferroviária, noves accesos, nova
circunvalación, novas pontes ... ),
pero tamén chegou a outras
províncias andaluzas, ainda que
só for através da autovía Madrid-Sevilla, ou do tren da alta
velocidade (que se comeu case
médio billón de pesetas).
Contado, o reto decisivo ten
que afrontalo agora a própria
Andalucía para aproveitar no
que se poda, e nunhas circunstáncias económicas nada favorábeis, todo ese caudal de investimentos públicos.
Cartuja 93, herdeira directa da
Expo, ten clara a sua parcela
de parqu~ lúdico-cultural, coa
continuidade dos pavillóns temáticos (que, por certo, figuraron entre os de máis calidade
da mostra), e a utilidade dou-

tras partes do recinto que se
van adicar a centros universitários ou a usos deportivos. O
que ten máis difícil é pór en pé
unha área empresarial de investigación e desenvolvimento
(a misteriosa l+D), que ademais
entra en directa competéncia
co parque tecnolóxico de Andalucía, ubicado en Málaga, e que
tamén ten grandes dificuldades
para botar a andar.
Feita a operación de imaxe, chega a hora da verdade e da promoción real dunha terra que xa
serviu dabondo -e praticamente grátis- á imaxe leda e colorista de todo o Estado, mesmo
nos tempos de máis escuridade.
O problema é que esa hora da
verdade chega nuns momentos
nos que se está a metar o freo
de emerxéncia á maquinária presupostária e, como consecuéncia, a toda a actividade económica, pública e privada.•
1
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RELJ NlÓNDO CONSELLO MUNDIAL DA ENERXIA

.. ~·.. '

..

O director do Departamento de lndústria e EneíXia do BanGo
Mun9ial oponse ás medidas de protección ambiental

Quen vai pagar iso?
do Rio) de gravar os consumos
enerxéticos a fin de reducir as
emisións de C0 2 e o quecimento
global da Terra. Argumentándose
a falta de confirmacións científicas sobre o cámbio climático, e
os grandes troces políticos que
todo iso implicaria.

•R. DA CUÑA

Neste cúmio
internacional, e apesar
das expectativas de
antemán existentes, non
foron afrontados
resolutivamente os
principais problemas
enerxéticos previstos
para o que queda de
década, dentro duns
enfoques evasivos e
continuistas que en
moito se asemellan ao
ácontecido na pasada
Conferéncia do Rio. O
XV Congreso.do
Consello Xeral foi
clausurado en Madrid o
pasado 25 de Setembro.
O Congreso serviu outravolta,
para amasar a diferente visión
en -matéria de explotación, utilización e efitos secundários, entre os poderosos Estados do
Norte e os empobrecidos do Sul.
Asi, desde a Comisión encarregada do estudo dos temas enerxéticos dos países en vias de
desenvolvimento foron criticadas
con dureza as excesivas boas
palabras do Norte no tocante á
transferéncia de tecnoloxia e
axudas várias para servizos soci ai s no Sul, o que na prática
contradise na escasez dos feitos
concretos.

2) Continuar a pescuda e estudo
de novas bolsas de petróleo por
todo o mundo, xa que no futuro
próximo, daqui ao 2000, aumentará a demanda de cru e manteran se os prezos (entre as rexións potencialmente rendíbeis
está a Antártida, declarada Património da Humanidade, con proibición para a expl ación do seu
subsolo por 50 anos).
3) Pediuse aos países do Leste
europeu que extremen as medidas de segur idade nas suas

centrais nucleares (mais, como
o van facer na actual crise que
atravesan, de non contaren os
governos e pobos do Leste coa
axuda dos seus viciños do Oeste?).
4) Aumentar a produción e o
consumo de enerxias renovábeis
do 18% actual ao 21 % até o
2020. En círculos alternativos
considérase esta porcentaxe ridícula, xa que se poderia acadar
cando menos o duplo, un 4555% de aumento, e posteriormente seguir en progresión ascendente).
5) Acreditar a curto plazo no consumo do gas natural, e nos ;;¡vanees da fusión nuclear, (o que implica igual ou maior número de
centrais e das toneladas de Jesíduos contaminantes derivados).•

r-------------------------------------------------,
Moratória para os vertidos,
ainda que non proibición
i
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Neste senso cabe destacar á.
asinatura do recente ·Convénio
para a moratória por 1S anos
dos vertidos radiactivos no foxo atlántico, a 350 millas das
nasas costas; tratado asumido
por todos os Estados do Atlántico norte reunidos en París o
22 de Setembro. Partidários en
princípio da proibición definitiva
dos vertidos todos, houberon
de ceder ás fortes preslóns da
Franza e da Grande Bretaña e
a sua indústria nuclear.

da que é mágoa non ter aproveitado este intre para a proibi-·
ción total dos vertidos. Ternos
de lembrar que desde 1983
nacións. como a Grande Breta- l
ña teñen xuntado toneladas de 1
bidóns con materiais radiacti- ~
vos na pr.etens1ón de empre- 1
garen nov.amente o mar como l
vertedoiro. Por tanto esta solu- l
ción intermédia aceHada en 1
París obrigaraos a manter esa ~
solución pr0-visória ·co conse- 1
gu1nte custe .de armacenamen- -t
to ou , polo contrário, deberán
asisar o enxeño para atopar
ou1ro xeito de se desfaceren
dos res-iduos. (Estanos desviando cara a depósitos en paises ~a Africa Central).

Para o empresário zimbabuano
1
Sidney Gata "a transferéncla tec- ~ Segundo Vicente Albero, __ senolóxica e a formación de cadros
: cretário de Estado españnl patécnicos deberia realizarse sen . ~ ra as .poi íticas da Agua e o
máis démora xa que a -dese.rtiza- .j -Meio Ambiente, "no ano 83 a
ción, o cámbio climátfoo .e ~de
: moratória fo1 voluntária, e nogradación da capa de ozono son
; xe os 13 Estados fican :Xuddicónsecuéncia :tia J,n dustrializa- ., camente vinculados. O que na
Sabemos que outros Estados
ción -e o níve1 .de vida dos países
como E.U.A.·, Xapón e Suíza
: prática significa que ca1quer
ricos, .e témolo que apandar enpretenden reanudalos en canto
~ • -dos Estados asinantes poderá
tre todos, .xustos e pecadores''.
podan. Agora os obxectivos e
~ ser denunciado perq.nte os tri-1 bunais internacionais pr-0 inesperanzas dos que loitamos
-O -director do departamento ~e -l :eumpr-imento. Cre igualmente
por evitar que o océano enferlndús·tria e Enerx ja do Banco 1 que "a _participación -directa de
me de gravidade están ~n LonMundial Arifüony ChurchiU non
dres, na asinatura do Convénio
representantes do go-verno
· opinaba asi~ e perguntábase poautónomo galego neste tipo
a primeiros de Novembro".
los custes a o valor eTigadldo
de xuntanzas intemacionais
destas transferéncias, "quen. Yan ·
non seria benefic1oso ·p ois
Mais velaí que o Estado espapagar iso, vostedes , novos emcomplicarla a negoCi ación fiñol tamén armacena resíduos
presários ou os .govemos, das ..
nal". Manjfestou que van esturadiactivos, e houbo de frear
nacións fortemente endebedad ar algun tipo de comisión
temporálmetne a produción
das?. A resposta deuse de xeito
conxunta onde estexan repreenerxética nuclear e os plaparalelo duran.te a intervención
nos de construción de novas
' sentadas ambas as duas adda portavoz indu -na ComTsión:
m in istració ns cando se den
centrais, por mor da oposición
para Meneka Gandhi, ex ministra
este tipo de foros, xa que "o
popular e os accidentes técnido Medio Ambiente, "ternos un
. Consello da Xunta rmitíunos
cos habidos. Como consegasto médio de 40 .000 míllóns
cuéncia de todo iso, o minisun comunicado ao Ministério
de dólares/ano por causa da
de Obras Públi~as e Transportério de Enerxia e lndústria
contaminación dos automóbeis,
tes reclamando e insistindo no , ten aumentado a produción
centrais eléctricas e demaís inlexítimo direito da sociedade e
das centrais térmicas, recupedústrias; unha de duas, ou grado povo galega a estar reprerando vellos planos do franvamos razoabelmente o consusentado .en todas as reunións
quismo, (os macro-hidráulicos
mo de petróleo e reducimos
que tenten o definitivo cese
de Riaño, Val do Límia, os
substancialmente o gasto macrodos vertidos radiactivos".
proxectados para o glaciar do
económico sanitário e melloraCienza, Návia de Suarna ,
mos o benestar humano, ou a
Carlos Bravo, da delegación
etc.) e- autorizado a explotaproblemática ambiental e o défiespañola de Greenpeace ere
ción abusiva dos rios e o seu
cit financeiro han seguir aí, e
que "unha moratória de 15
entorno coas mini-hídricas, á
vanse agravar".
anos pode, con toda probabiliespera dunha mellar conxundade , ser ampliada a 25 , o
tura peninsular e continental,
que afectará de xeito decisivo
no sócio-político e no tecnolóNon apoiar o proxecto
aos governos dos países partixico, a fin de relanzar os seus
contra o C02
dários de verter ao mar, e os
programas de produción hoxe
abrigará a buscaren solucións
detidos . Neles entraría a criaNa xornada de clausura as prinalternativas e a alrnaceren o lición en território galega dun
cipais resolucións foron estas:
xo nuclear en terra. Quince
cemitério nuclear e dunha
- anos son mellar que nada, aincentral de produción. +
1
1) Non apoiar o proxecto da C.E.
1
(compromiso adquirido no cúmio
L-------------------------------------------------~

Colisión cun submariño
no Mar de Irlanda
Nas augas do Mar de Irlanda, lugar onde faenan ao arrastre
moitos pesqueiros galegos, na costa escocesa, "a tripulación do
Lupina foi extremadamente afortunada ao sobreviver cando un
submariño nuclear norte-americano enganchou as suas redes",
relata o semanário irlandés AN PHoBIACHr. A mesma información
recorda que outro barco, un arrasteiro escocés, o Antares , foi
afundido por outro submariño en Novembro do 90 . "Este incidente
mostra, máis unha vez, a tace perigosa dos que teñen que viveir
do mar", ironiza o rotativo irlandés, que tamén informa que a
mariña estado-unidense anunciou que vai abrir unha investigación
sobre o incidente e que a colisión ven de ocasionar numerosas
chamadas por parte das organizacións de pescadores á
finalización das manobras submariñas no Mar de Irlanda.

Autovias para o 95, un milagre técnico
O xornalista Xavier Mosquera examinaba o pasado Domingo dia
11 no diário FARO DE VIGO o proxecto de autovías de conexión
coa Meseta. Mosquera, en tono crítico, facia un relatório de túneis
e viaductos que van ter as autovías Vigo-Benavente e A CoruñaBenavente. A primeira estará dividida en tres tramos, cunha
lonxitude total de
315,5 quilómetros, 30
viaductos dobres,
sete sinxelos e tres
túneis, un deles de
tres quilómetros. Na
autovia A CoruñaBenavente cobrirase
unha distáncia de 328
quilómetros, con dez
túneis dobres, 53
viaductos e 14 pontes
dobres.
Ante estas cifras non
é de estrañar que
. Mosquera afirme que
"un, a verdade,
dubida de que tanto
derroche de túneis,
viaductos, pontes e
demais alardes
técnicos estexa listo
no prazo que nos
TOKIO
indican". Na mesma
coluna de opinión, máis adiante, recorda que "en Vjgo levamos
cinco anos sofrendo unhas obras interminábeis na chamada
aútovia ao Porriño, que ainda non está rematada e cuxa lonxitude
non excede os catorce quilómetros".
No seu artigo Mosquera recorda que o Governo anunciou que as
autovías a Benavente estarian rematadas no 95 e que o custo
total ascenderá a 320.000 millónsa de pesetas.

Galiza prexudicada pola CE, segundo
Amarelo de Castro
O DIARIO 16 DE GALicIA recebe através da Axéncia EFE, no seu
número do Mércores catorce deste mes, unha información sobre
a visita que o Seer-etario Xeral para as Relacións para as
Comunidades Galegas, Fernando Amarelo de Castro, cursou á
sociedade A Nosa Galiza de Xenevra, Suíza, que comemoraba o
seu XXV aniversário. Amarelo de Castro "destacou a difícil
situación que atravesa Galiza, un 40 por cento agrícola e moi
prexudicada pala adesión á CE". Ademais o representante da
Xunta recoñeceu que a Xunta "está moi doída porque non
prospera a Lei de Pensións Non Contributivas", e engadiu que
"sete mil millóns terian permitido a vintecinco mil españois que
acadaran a xubilación na América sen pensión, receber unha
mínima para chegaren á vellez con certa dignidade, mais se
suprimiron cando custa o mesmo que catorce quilómetros de
autovía, que poden agardar ante semellantes necesidades".
Amarelo de Castro ven recoñecer que o seu optimismo mostrado no
número 518 de ANT, do quince de Abril, non tiña moito fundamento.
Daquela dicia, referíndose á Lei de Pensións Non Contributivas e aos
emnigrantes galegas: "estamos dispostos a unha aplicación imediata, ·
os dous próximos meses van ser definitivos porque é un tema que
ten especialmente sensibilizado ao presidente".

Anulación de leis de meio ambiente
O número de Xullo do BoLETIN DA CODA Coordenadora de
Organizacións de Defensa Ambiental, fíxose eco da denúncia
vertida polos ecoloxistas no pasado Cúmio da Terra segundo a
cal o GATT (Acorde Xeral sobre Aranceis e Comércio) "quer
anular as normas de proteción do meio ambiente e a saúde
ditadas polos governos". Na Ronda do Uruguai do Gatt "estase a
argumentar que o libre comércio producirá mellaras meioambientais, cando é precisamente dita mercado o que pode levar
a eliminar as barreiras non arancelárias relacionadas co meio
ambiente, a saúde· e a seguridade", comenta este Boletín, que
dedica un número monográfico ao Cúmio do Ria.+
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Esquerda e direita festexan a queda do presidente que gozou de melhores relagóes públicas

Collor, un presidente apolítico,
responsável de corrup~áo
• HELIO MARCOS DOYLE/BRASILIA

Para aprovar o
processamento de Collar,
uniram-se trotsquistas e
fascistas, comunistas e
liberais, social-democratas
e conservadores,
nacionalistas e próamericanos, trabalhadores
e empresários,
camponeses sem terra e
latifu ndiários.
Desmoralizado pelas
denúncias·de corrupgao e
isolado politicamente,
Collar nao tinha mais
condi<;óes de continuar no
governo e sua queda
interessava a praticamente
todos os setores sociais.
Por isso, foi derrubado por
quase 90% dos
deputados, ainda que seu
substituto constitucional , o
vice-presidente ltamar
Franco , fosse visto com
desconfian<;a, por
diferentes motivos, pela
esquerda e pela direita.

to processamento.
No inicio, parecía que os parlamentares de oposigáo náo conseguiriam provas contra Collor. A
situagáo comec;ou a mudar quando a revista "lstoE" publicou, em
1O de julho, urna entrevista com
Francisco Eriberto Franga, que
havia sido motorista da secretária
de Oollor, Ana Acioli. Eriberto
contou que as cantas bancárias
de Ana eram abastecidas por PC
e que o dinheiro era usado para
. pagar despesas do presidente e
de sua familia.

A opera~ao Uruguai

O expresidente Collor voando nun F-5 da For!(a Aérea Brasileira. Sempre gostou da espectacularidade.

irmáo mais novo do presidente, o
empresário Pedro Collor de Mello, considerando-se prejudicado
em seus negócios, revelou a revista "Veja", com pormenores, as
ligac;óes entre Collar e o empresário Paulo César Farias, o "PC".

Pedro denunciou PC, o tesoureiro de Collar na campanha eleitoral, como testa-de-ferro do presidente em negócios escuras que
envolviam milhóes de dólares.
Sob pressáo dos partidos de

oposic;áo, o Senado constituiu
urna Comissáo Parlamentar de
lnquérito (CPI) para investigar as
denúncias contra PC. Mas, poucos acreditaram que Collor seria
formalmente envolvido, e menos
ainda que se chegasse ao inédi-

Collar elegeu -se gragas a um
bem feíto trabalho de marketing
pol ítico em que aparecia como
um jovem desvinculado da política tradicional que prometía lutar
contra a corrupgáo e contra o
atraso economice e social do
Brasil. Ele e Lula derrotaram políticos veteranos e foram os dois
mais votados no primeiro turno
das eleigóes . A campanha eleitoral no segundo turno polarizou se entre direita e.esquerda e Collar recebeu apoio político e financeiro dos empresários e latifundiários temerosos de que Lula vencesse e socializasse o pafs. O discurso populista e messianico de Collor sensibilizou os
setores mais conservadores da
classe média e a imensa legiáo
de pobres , semialfabetizados ,
desinformados e a margem do
mercado consumidor.

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

No início, as muitas denúncias de
corrupc;áo contra o governo Collar .envolveram apenas alguns
auxiliares, náo alcangando o presidente . Diversos ministros foram
acusados em diferentes episódios, mas muitas denúncias eram
consideradas sem importancia.
Afinal, a corrupc;áo é urna instituic;áo brasileira desde a chegada
do navegador protugues Pedro
Alvares Cabra! em 1500.

Vários partidos, do direitista
Partido da Frente Liberal (PFL),
ao Partido Socialista Brasileiro
(PSB), integram o governo de
Franco. Inicialmente, alguns
empresários assustaram-se como o que consideram perfil esquerdista do ministério, mas as
reac;:óes vem se reduzindo. O
ministério reflete a ampla
alianc;a que derrubou Collor. O
PT decidiu náo participar do governo, preocupado em manter
sua independencia e de olho
nas elei96es presidencias de

As denúncias chegaram perta do
presidente ao atingirem sua mulher, Rosane, acusada de desviar
recursos públicos. Para restaurar
a credibilidade do governo, Collar demitiu os principais acusados e o grupo d~ seus amigos
mais próximos, e nomeou para o
ministério personalidades respeitadas pelos empresários e setores conservadores, entre eles alguns ex-ministros dos governos
militares e parlamentares que
haviam apoiado a ditadura.
O apoio ao governo aumentou,
mas a corrupc;áo continuou. A situ ac;áo .f icou crítica quando o

O co111bate· contra a inflacCio
,
acabou por arruinar ao empresariado
.

O comprovado desvío de recursqs públicos em níveis altíssimos até para os padróes brasilei ros é a principal explicac;áo
para a queda de Collor, eleito
com a promessa de acaba com
a corrupgáo. Mas, há outros factores. A esquerda, especialmente o PT -partido que mais se
empenhou pelo processamento- sempre se opos ao governo
Collor, que provocou a recessáo
e o desemprego em níveis nunca atingidos no Brasil. Em um
ano, o poder de compra dos salários caiu 40%. Há mais miséria
e a classe média empobreceu.
A cada dia, aumentava ·a impopularidade do governo, rejeitado
pela maioria da populac;áo.
1

A política recessiva de Collor, a
pretexto de combater a inflac;áo,
também provocou reac;óes em
áreas do empresariado. Náo
deu certo e a inflagáo náo baix o u de 20% a 25% ao mes ,
mais de 1.200% em um ano. Os
exportadores, os bancos, as financeiras e grandes empreiteiras de obras públicas foram beneficiados, mas a .indústria enfrenta a falta de demanda. A
produgáo de bens de capital por
exemplo, que já foi de 1O
bilhóes de dólares em um ano,
náo chegará a tres bilhóes. A
capacidade ociosa da indústria
é de 40% e o produto interno
bruto só deverá crescer 0,3%
em 1992. As vendas ao público
caíram 17,58% nos primeiros
seis meses do ano.
Assim, combinaram-se a impossibilidade de manter Collar
no governo, pela comprovovada corrupc;áo, com os reflexos

negativos de sua política
economica. Para os empresários desejosos de substituir a
recessáo pelo crescimento da
economía, Franco, desde que
controlado em suas tendencias
nacionalistas e estatizantes,
poderia ser urna alternativa até
rñais interessante que o governo submisso as imposic;óes dos
credores estrangeiros e do FM 1.
Para a esquerda, era questáo
de honra derrubar Collar. E para os partidos de centro-esquerda, o apoio a Franco era
urna possibilidade de chegar ao
governo.

A capacidade

ociosa da
l'ndu' str1'a e' de
40º/o
e o produto
/C
interno brUtO SÓ •
deverá crescer
em 1992 .
0,3010
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1994, mas Lula sugeriu a Franco alguns nomes nao filiados ao
partido e um deles, o professor
e economista Walter Barelli,, foi
nomeado ministro do Trabalho.

O novo presidente tranquilizou
o capital estrangeiro e os empresários assegurando o cumprimento dos acordos com os
credores da dívida externa e a
continuidade das privatizac;óes
definidas por Collar. Ao mesmo
tempo, prometeu acabar com a
recessáo. Ao assumir, fez declarac;óes que agradaram os
que se opóem ao neoliberalismo, dizendo que "um país náo
pode ter a sua modernidade recl u ída em setores de ostentac;áo enquanto o resto do povo
se afronta, todos os días, com a
fame, o desespero, a doenc;a e
a ofensa". Criticou também os
que queem enfraquecer o Estado a qualquer custo.
A simplicidade e a autenticidade
de Franco -em contraste com
a arrogáncia, a ostentac;áo de riqueza e as mentiras e falsidades de Collor- tem agradado a
populac;áo. O novo presidente
dispóe de urna boa base parlamentar de apoio, embora náo
seja filiado a um partido. Ninguém duvida, que seu governo
enfrentará problemas imensos e
que sua composigáo eclética
provocará graves contradigóes
internas. Muitos .temem que os
brasileiros sofram urna grande
frustragáo. Mas, de qualquer
maneira, o fim do governo Collar
despertou esperanc;as. Como
diz o povo, o novo presidente,
pelo menos, é honesto. No Brasil, já é um bom comec;o. +

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

Collor procurar se defender, mas
náo convenceu. A CPI aprofundou as investigac;óes e a Polícia Federal e a Receita Federal,
fora do controle do presidente,
passaram a investigar PC e sua
conexóes. A cada día, novas descobertas eram divulgadas, complicando a situac;áo de Collor.
A CPI descobriu que em 30 meses Collar havia recebido de PC
quase 11 milhóes de dólares,
mais do que o dobro do emprestimo. E, se a operac;áo fosse verdadeira, seria ilegal.
O governo sem credibilidade e a
cri?e política aumentaram a instabi lidade economica, mas o
grande receio dos empresários e
do capital internacional era o vice-presidente ltamar Franco, de
61 anos. Elé havia sido escolhido por Collor para ser seu vice
porque, considerado político incorruptível, era senador por um
estado grande e importante
-Minas Gerais-, havia feito
oposic;ao a ditadura militar e era
ferrenho crítico do entáo impopular presidente José Sarney.
·.Desde o início do governo, Franco divergiu da política neoliberal
de Collar. Manifestou-se espe cialmente contra as privatizac;óes
de empresas estatais e rompeu
com o presidente no início de
1992. Na Constituinte de 19871988, o senador alinhou-se ao
bloco de centro-esquerda na
maioria das votac;óes. Também
como senador, Franco defendeu
posic;óes nacionalistas e contrárias ao acorde para o pagamento
da dívida externa do Brasil. Algumas tendencias do PT e grupos
independentes de extrema-esquerda, por sua vez , náo confiavam em Franco e defendiam a
realizac;áo de eleigóes gerais antecipadas.
Náo havia, poreém, condic;óes
concretas e clima político favorável a soluc;óes contrárias a Constituigáo, de esquerda ou de direita. Os ex-aliados de Collar, sem
outra alternativa senáo substituílo por Franco, trataram de procurar um entendimento com o vice
para neutralizar suas restric;óes
ao neoliberalismo. Como o fim
do governo Collor parecia inevitá vel, seria preciso assegurar
que o futuro governo, com madato até 1O de janeiro de 1995, nao
representasse urna ruptura total
na economía.+
HÉLIO MARCOS É JORNALlSTA E PROFESSOR
DE C OMUNICA~O DA UNIVERSIDADE DE
B RASILIA.
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INSUBMISIÓN EANTIMILITARISMO
"Non ·son obxector
propdamente dito
-comenta este mozo
vigués de vinteun anos
_
que vai ser xulgado
proximamente por
insubmiso-. Son
insubmiso ao servizo
militar. Cando me tocou o
turno, xa estaba
consolidada a opción pela
.irisubmisión á Prestación
Social Substitutória e
directamente optei por
non facerme obxector
legal .e declareime
insubmiso á míli. Enviei
unha carta ao Ministério
de Defensa comunicando
a miña posición".

persoa máis ou menos maior á que
explicarlle todas estas cuestións é
difícil. Xa custa facerllo ver á xente
nova da rua ... Pero está comigo e
apóiame. Meus irmáns tamén.

Marc,o s Arranz
iA

Pero non é habitual.

desobediéncia civil
pode cambiar
· a sociedade'

Non. Moitos insubmisos tañen
problemas familiares.

Até que ponto é importante o
apoio familiar?
A decisión ,que toma un ten que
adoptala por si mesmo,á marxeda
família. Pero se te apoia é máis
fácil de tomar.

• HORÁCIO VIXANDE

Supón unha dificuldade legal e
laboral estar na sua situación?
As cousas están no aire. Traballo
regularmente para a Xunta e nunca tiven problema nengun. Pero o
novo Código Penal que están a
elaborar pretende ·pór máis trabas
aos insubmisos . Vai incapacitar
por uns anos aos insubmisos para
acceder a prazas na administración pública. Saben que por aí
fastídian a bastantes persoas, porque a xente está pola insubmisión
pero tamén ten que viver e comer.

"Antigamente facíase através dunha comunicación -colectiva negando
o direito das autoridades para xulgar a tua conciéncip. Eu fíxeno individualmente dicindo que me apuña
a realizar tanto a míli como a prestación social, como a contribuir aos
gastos militares. Posteriormente,
devolvin os papeis da incorporación
xunto cunha negativa expresa a realizar a míli e o dia que tiña que me
incorporar a filas, o vintecinco de
Febreiro, non me apresentei",

Cómodos, medrosos os insubmisos?
Desde arriba pretenden tildarnos
de cómodos insolidários . Pero a
soci~dade está a ver que non é
asi. E unha decisión comprometida, por razóns de conciéncia, e
que pode acarrexar cadea. Pero
de comodidade nada. Para min te ria sido máis cómodo facer a prestación social ou tratar de librar a
míli alegando calquer enfermidade. Esta é unha postura, a miña, á
que se chega por certas conviccións que tes claras.

Agora estou no paro, pero traballo
no servizo de extinción de incéndios da Xunta durante catro meses ao ano desde hai várias temporadas. Tamén estou a prepararme para capataz forestal. Pero
non teño traballo fixo.

'Queremos monstrar
á sociedade que a
solidariedade está aí
e que con ela
pódense conseguir
cámbios
sustanciais'.

e
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Pero isto non choca cunha sociedade que, como a nasa, é insolidária?
Queremos monstrar á sociedade
que a solidariedade está aí e que
con ela pódense conseguir cám bios sociais substanciais, asumin do o noso compromiso, non delegando a nosa responsabilidade e a
nosa vida en catro señores que
nos governan, senón tomando nós
a iniciativa, que cada persoa parti cipe . A insubmisión o que pretende
tamén é demostrar á sociedade a
capacidade que a acción individual
ten para modificar a realidade .

Que cámbios houbo na sua vida
desque é insubmiso?

Ji

e
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A que se debe que teña tanta
influéncia o movimento antimilitarista?

Non moito. lsto da insubmisión
non é algo sinxelo, non é unha deci·sióry que tomes da noite para o
dia. E unha medida importante na
tua vida e tela que pensar porque
acarrexa un risco de cadea. Cando chega o momento xa estás
preparado, xa levas tempo analisando o que poderia pasar. Pero
no plano persoal a miña vida non
cambiou, o único que sucedeu é
que nestes momentos, desque me
saiu o xuízo, teño que estar acadando apoios ...

Claro. Eles xogan con deixarte no
aire. Se de súpeto collesen aos
tresmil insubmisos que somos e
nos fixesen un xuízo popularseria
positivo. Pero eles xogan a baza
que máis dano fai, que é a baza
da represión selectiva. Porque como non nos poden reprimir a to-

s

Solidariedade e
desobediéncia civil

Que fai da sua vida?

Hai algun mecanismo de presión por parte do sistema, demorando os xuízos?

'

Porque formula unha nova forma
de facer política, a base da desobediéncia civil, e dun xeito razoado de facelo sen agacharse. Hai
un rexeitamento ao Servizo Militar
de maneira xeralizada desde moi~ to tempo ha. Ninguén quer ir e to. fil dos consideran que é unha chorrada. Facíase porque si, para non
.··~ ~ tela pendente. Pero agora todos
~ cavilan cando menos en facerse
obxectores de conciéncia. Ese é
un dos vinteun mil amnistiados poun paso adiante, inda que nós eslo Governo, tras a aprobación da
texamos en contra da Lei de ObLei de Obxección de Conciéncia...
xección de Conciéncia.
Traballo desde os catorce facendo
pintadas na rua, participando nas
En que mediada é un proxecto
transformador?
asambleas, pegando carteis, e
desde hai un par de anos estou
Ternos obxectivos a curto e a longo
máis implicado .
prazo, a curto prazo estamos pala
Que pensan na sua família?
abolición da conscripción (servizo
militar),quer dicer, porque non te
Apóiame. Miña nai está c9migo,
podan abrigar a ir porque nunha sociedade democrática non ten sentidesde a sua perspectiva. E unha

º

dos fanno selectivamente, un
aquí, outro alá Estás pendente de
xuízo, non sabes se vai sair ou
non, tes dúbidas sobre o resultado
cando xa se celebra, e cando tan
pública a senténcia non ,sabes
cando entrarás na cadea. E unha
baza que xogan eles: o despiste.

Quen son eles?
O Governo e o Estado, que representan á maquinária militarista, que

é o brazo armado do Estado, o que
mantén pala forza a sua estrutura.

Apoio fa,m iliar
Como trabou contacto co movimento pacifista?

.

Levo anos traball-ando no movimento de obxección de conciéncia. Trabei contacto através da família. Meu irmán xa foi insubmiso,
fixera adeclaración colectiva,e fara

'

'A nosa forza radica
na desobediéncia
civil, que é o
mecanismo de
transformación polo
que apostamos'.

do. A longo prazo estamos pala
abolición dos exércitos. Sabemos
que isto último tan algo de utópico,
pero nisto estamos a traballar.
E xa conseguiron bastante ...
Xa ternos a Lei de Obxección de
Conciéncia, ainda que non nos satisfai, e agora irnos conseguir que
se faga inaplicábel e coido que a
abolición da conscripción vai ser
unha realidade de aqui a poucos
anos. lsto é un paso, pero o que
realmente queremos é pór sobre a
mesa á sociedade a necesidade
da existéncia dos exércitos. Debater a posibilidade doutro tipo de
defensa, que seria a defensa popular non violenta, sobre a que hai
estudos e na que se está a traballar: formas de resposta cara unha
agresión externa ou interna a
meio da solidariedade, das folgas ,
de actos non violentos .. . lsto é ;
unha alternativa á militarización da
sociedade que é posíbel , ainda
que ao poder non interesa porque
hai un negócio montado en torno
ao comércio de armas.
Os cámbios que están a operar
no mundo militar, débense ao
movimento antimilitarista?
Hai duas claves , a presión social e
a própria profisionalización , pola
que aponta a realidade e o futuro .
O exército europeu que queren
montar será profisional e este modelo é o que funcionará pronto
porque a sofisticación do armamento exíxeo. En Europa téndese
a profisionalizarse, haberá exércitos con poucos militares, moi preparados , armas tecnoloxicamente
avanzadas ... Contra isto, evidentemente, tamén estamos.

Asemblearismo
e descentralización
Como se articula o movimento
antimilitarista?
Intentamos reproducir dentro o
que poderia ser a sociedade do
mañá. A organización é asembleária, hai asembleas locais, nacionais e estatais. Todas as decisións
procuramos que sexan por consenso. lsto fainos un pouco lentos.
Pero deste xeito buscamos a descentralización do poder.

'Q Governo
pretendia romper o
movimento
amnistiando aos
21.000 insubmisos
que habia antes da
Lei de Obxección de
Conciéncia. A
realidade foi que
non o conseguiu'.

Daquela hai un modelo de organización política e social.

Que organizacións colaboran
coa PSS?

É algo máis que un modelo antimilitarista. Non ternos a verdade
absoluta, pero buscamos unha
sociedade máis participativa na
que o cidadán non só emita seu
voto cada catro anos, senón que
participe dia a dia na construción
dunha sociedade na que prevaleza a solidariedade, a paz, as relacións entre as persoas, a non discriminación ...

O lnserso, a Once, a Cruz Vermella, Rádio Ecca, leona, UGT.
Nun princípio está recoñecido na
Lei que o se~vi~o social non pode
ser lucrativ.o :·para neng1.:1.n .tipo de
organización, ·w~n "e·mb.ar,go á horade morüara;.;é struturá' da PSS
non t~ou :: $Útíél13. nte~('Qrganizacións que.:qii.~~*~ 9~llé~. :q b.xectares porqlle:mq1la$, E}stabi1:n:con

o

A. estratéxia pensan que é ·a
máis axeitada?
Dentro do que hai si. Podíamos
ser un movimento político típico,
que fai campañas, manifestacións,
pega carteis ... Nós tamén actuamos asi, pero a nasa forza radica
na desobediéncia civil, que é o
mecanismo de transformación polo que apostamos. Porque se eles
queren que. isto siga adiante como
está montado teñen que contar
connosco, se nós negamos a participar na~a poden facer.

Somos pioneiros
na Europa'
Falernos da Galiza
Somos poucos pero estamos aí.
Onde máis forza hai é en Euskq.di
e Catalunya. No Paí$ Basca hai
máis de mil cincocentos insubmisos, en Catalunya están moi ben.
Na Galiza irnos un pouco a remarque, nestes momentos somos corenta e cinco insubmisos agrupados en vários grupos por todo o
país. Obxectores hai unha chea.
E a nível europeu?
Están máis retrasados ca no Estado español, de feito servimo.s de
referéncia. Na Alemaña montouse
un servizo social substitutório semellante ao que hai aqui , e foilles
tan ben que decidiron montalo tamén para as mulleres e están come~ando a nacer posicionamentos ·de insubmisión, neste sentido
están a facer o mesmo ca nós.
Somo~ pioneiros.
É o primeiro insubmiso galego?

Amíli

si, o primeiro que xulgan. O
primeiro insubmiso á PSS xulgado
foi César García Aguiño, en Xuño.
Eu s9n o primeiro ao servizo militar. E curioso qUS3 sexa eu, cando
hai xente que leva tres anos na
miña situación e ainda non lle chegou a comunicación de xi.Jízo. Sen
embargo eu son insubmiso desde
hai uns meses. lsto demostra que
hai represión selectiva...
·
Pero hai un mecanismo definido
de represión?
Non o sabemos, pero imaxino
que callen a voleo e cando atopan a alguén máis apoiado déixanno de lado.
lnsubmisos na cadea e ultras
indultados, que opinión lle merece isto?
Sen palabras.
O exército e a PSS, a mesma
cousa?
Si. A PSS é unha maneira de canalizar a disidéncia. Negámonos a realizar a míli, pero non só porque si,
e eles castigan desa maneira cun
réxime interno igual que a míli. Non
hai direitos laborais, podes ser utilizado como esquirol... Reproduce
os mesmos esquemas militaristas.
A prestación social funciona en base a que existe a conscripción.

1

nós. Entón tivo que se buscar outras recursos e. comezou a colocar aos obxectores en Concellos,
no lnserso, na Once. Asi comézanse a perder prazas profisio- ·
nais. lsto sucede nun Estado con
vários .millóns de parados. Contra
isto, alguns Concellos non colaboran.

É unha postura cómoda e pouco
comprometida, é de boa fe pero é
unha forma de consolidar a PS. O
PSOE o que intenta é que se im- ·
plante, inda que se atopa con dificuldades, pero non dá a basto.

Que sectores son máis belixerantes contra o movimento?
" ··
E que pensa dos. alcalde~ ...
·se,ctor político dominante. como
peden bbxectores parc(llbt•r'·:. '.:!;>$oE.. PP, UGT... e os militares. O
aos do s~~-. ~~ncel~o?· · . ·:· :::' :I> · ~ f~:[~~~~.~sociedade está connosco.+
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Cal foi a· evolución deste ·movimento? "-:· · ·- ·. ·
_.
:." ;,
Comezou . antes da transición,
habia xente encadeada ..· Eran
Testemuñas de Xehová e-entrabah e saían do cárcere con extrema facilidade ... Houbo xente
que botou unha chea de anos
entrando e saindo. Depois houbo
unha amnistia, ao morr.er Franco. A partir daquela aumento~ o
número. Foi famoso o .caso ;do
pri meiro obxector ponnotivos
políticos, que foi encadeado e
qu.e provocou unha marcha desde toda Europa
deica o penal de Valén. cia eque serviu para o
movimento comezar a
· trabar contacto con outros no continente, coa
Internacional de Resistente~ á Guerra. E a partir daí comezou a formularse a exiséncia da lei ·
de obxección de conciéncia. Por isto xuntouse gran número de persoas que non estaban
dispostas a facer a míli.
Tras a aprobación da lei
as asambleas que se ti. xeron en todo o Estado
tomaron a decisión de
desobedecela porque
non recoñecia a obxec- ·
ción de conciéncia como un direito fundamental da persoa, senón comounha eximente ao servizo militar. Comezaron as declaración s colectivas petante 0
Consello Nacional de Obxección
de Conciéncia dicindo que ninguén tiña direito a xulgar a conciéncia. O Governo aprobou a
Lei e amnistiou aos vinteun mil
insubmisos que había. Pensaba
que mataba dous páxaros dun tiro: que por un lado se libraba de
miles de persoas coas que non
sabia que facer porque carecia
de estrutura para polos a traballar e, por outra parte, pretendia
romper o movimento ao estimar
que ia desmobilizar aos mais
comprometidos. Pero a realidade
non foi esa. Parte dos amnistiados seguiron no movimento. De. cidiuse desobedecer esa lei e
naceu a insubmisión como resposta non violenta.
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sar en prrsióh., 'tb.n.seguiuse.máis: que ¡Já'sar polo cárcere ..
que cun núf.Jl~ro.:· .Qe prófugos moi . · · · .·+'Íf:· ·
superior ao·A o.t:i'go de moitO$'~ .. ·: P.~i'Q terán que tacelo até o tianos, porque"erá unha disidéncia . ., nat
condena?
que non se deixaba ver. Desde
Os que entraron por esta razón,
aquela continu~ aumenté!-ndo o
até o momento sete ou oito, estinúmero de insubmisos e a repreveron dentro entre dous e catro
sión xeralizada non existe.Nesmeses, ficando en terceiro
tes anos case ninguén estivo con
grau ,durmindotres di as á sernacondena no cárcere. Os que estiveron, an dez por cento, fixérono , na no penal,outros seis meses
máis.Se precisamente sairon tan
por unha média de quince dias
pro,nto foi · pela presión social
porque o Estado non podia manexercida palas forzas políticas,
tel'os aí por dobre motivo, por insindicais, colectivos que están a
capacidade e porque daquela o

da

ANXO IGLESIAS

Governo queria ter .unha imaxe
progresista á que boxe ten renunciado.
Pero hoxe a míli é máis progresista.
• .
Agora, despois do debate formu.::
lado a nívef político, ternos a Lei
de Reforma do Servizo Militar,
que tenta dar idea de que éunha
míli máis democratizada, á carta,
na que podes escoller destino,
cando en realidade é mentira
porque só poden facelo o quince
por cento dos ·mozos, os máis
cualificados, ou sexa, os de sempre. Ta!llén baixaron a duración,
intentando calar a disidéncia. E
parellamente, subiron as penas
por insubmisión á míli, equiparándoas ás da insubmisión á
PSS. Asi intentan quetoda a xente que tome esta postura teña

Logo os militares deixaron de
xulgar á xente ...
Si porque un xuízo é impopular e
ainda máis se é militar. O cárcere militar ten piar sana que acivil.
Pero, volvendo ao movimento, o
que queremos deixar claro é que
a meio da desobediéncia civil
pódens·e conseguir grandes
cámbios sociais. Por exemplo,
coa primeira apresentación de
insubmisos, en Vitoria, cando
cincuenta persoas plantáronse
diante do Governo Militar coa
maleta feita e dispostos a ingre-

'Hai cen mil
obxectores, e máis
de tres mil
insubmisos. Agora
mesmo hai oito
persoas nos
cárceres
españois'.

favor da insubmisión ... Por isto
sóltanche en canto poden. Os insubmisos presos receben unha
média de duascentas cartas de
apoio e as sedes do PSOE da localidade na que están encadeados receben constantes chamadas telefónicas. Mesmo nalgun
caso houbo unha rádio pirata
montada ad hoc.
E na actualidade?
Pretenden esquecerse daquele~
que no'n están afectados pala. úl-·
tima reforma:; os que eran insubmisos anteriormente, paré! ir polos noviños, coma min. E unhcr
nova amnistia encoberta, outra
extratéxia máis para cargarse o
movimento.
Pero parece que non o están a
conseguir...
Non, porque se eles son tozu:
dos, a realidade social éo ainda
máis. Hai máis de cen mil obxectores nestes ·momentos.
E van tres mil
"Hai cen mil obxectores, máis de
tres mil insubmisos, dos que
dous mil son á míli e o resto á
PSS. Nestes momentos hai oito
persoas nas cadeas españolas,
cumprindo condenas. E .xa te~
mos a primeira absolución que
agora foi cambiada por catro meses de arresto, trátase do caso
·
de lñaki Arredondo".+
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GLOBAL
Vivi.mos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Ante este título alguén pode pensar que· o que isto escrebe toleou
ou cousa polo estilo, xa que dirá:
que teñen a ver os galegos cos
africanos?

Unha das
primeiras máximas
que debe seguer un
membro numerário do
Opus Dei é a
autodisciplina que
significa autocontrol
sobre os actos,
hábitos sexuais e
costumes. Extrano
por tanto que Conde
Roa, sobranceiro
membro da Orde,
perda os papeis no
Parlamento. Ou, se
cadra, non perdeu os
papeis e o seu cabreo
forma parte do
programa de
lexislatura do Partido
Popular destinado a
sacar de .qúíCio á xa
de por si amordazada
oposición.

Cesar Mera,
presidente da
Deputación de
Pontevedra, está a
tramitar a sua
separación
matrimonial. A sua
muller alega maos
tratos. O mencionado
comportamento
estalle a custar a
crítica e a oposición
das mulleres de .
vários alcaldes do PP
da província que,
enteiradas do que
estaba a acontecer,
fixeron carpo de apoio
coa muller de Mera.

O Comisário de
Cartuja 93,
organismo criado para
aproveitar os
investimentos
realizados co gallo da
Expo de Sevilla, ven
de respostar á
molesta pergunta de:
que vaí ser íso da

ao noso pavo.

Os galegas
tamén fumos
africanos

Os galegas dos anos 40 e 50 ian
ao Uruguay, Venezuela ou Arxentina por mor da ditadura de
Franco que os afogaba sen posibilidade de atopar traballo e outros para salvar a própria vida.
Alén o mar atopábase América.
O paraíso que
nos daria todos
os parabéns e
que permitiria Os galegas
aforrar para
mandar á fami- que
lia e que fosen coñecemos
vivindo.
ese mundo

GONZALO

. AfTDD. Gq.

Tamén nós ternos o naso impulso. Este empúxanos a acostumarnos a ver as dornas e gamelas dar volta nas augas do Mediterráneo e os carpos mortos eneal da area, a pensar que non
somos iguais e que veñen quitarnos os postos de traballo, a dicer
que eles traen as drogas, ensuxan as nasas ruas e aprobar uns
polo calado, e outros activamente que o governo español ·militarice o Mediterráneo para impedir
que cheguen os africanos tal como o seu amo estadounidense
coa fronteira do rio Grande para
non seren invadidos polos latinoamericanos.
O naso impulso fatal e contaxioso provócao o benestar material
convertido en único Deus verdadeiro. Asi, vale máis un televisor
novo, a viaxe do tillo para aprender inglés ou as copas dos fins
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debemos
responder con
solidaiedade.

Aos homes e
mulleres , que
veñen de Africa
pásalles o mesmo. Fuxen da
fame, das guerras, das inxustizas. Veñen para aqui pois nesta Europa onde vivimos está. o
espello do benestar. Igual que
antes os galegas, hoxe os africanos non veñen nen de veraneo nen por deporte senón pola
necesidade de sobreviver. Se os
países ricos en lugar de roubarlles as suas riquezas, de dividilos e de fomentar o negócio das
guerras para venderlles armas
os axudasen a desenvolverse, a
xerar traballo, a meirande parte
deles ficaria no seu lugar de orixe . Pero isto é un canto e a realidade é outra. Dese xeito, as
persoas que viven alén Xibraltar
teñen duas saídas. Ou resignarense e esperar a morrer ou poñe rse en movimento e asi alguns senten o mesmo impulso
inevitábel das ayes migratórias
cando emprenden o voo.Ninguén pode detelos: nen os altos
prez os do seu "cruceiro", nen o
risco de morte que teñen que
pasar, nen os enganos que te. ñEm que viver, nen a case seguridade de que moitos deles serán detidos, nen a certeza de
que no mellor dos casos chegarán a un lugar hostil, onde terán
que envexar a sorte de moitos
animais que disfrutan de meirande aprécio, coidado e atención ca eles. Veranse vivindo na
marxinación total e na inseguridade permanente de saber que
calquer dia, en calquer intre, pode rematar a sua sorte.

Aquelas datas recebémosvos
con ledícia, oferecémosvos os
nosos mellores agasallos, honrámosvos coas nosas músicas
e falas, alimentámosvos coa
nasa comida, oferecémosvos o
naso ouro.
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de semana que a vida dunha
persoa do terceiro mundo.
No mundo da comunicación, da
Expo, das olimpiadas, do ano
Xacobeo a miséria e o despilfarro seguen sen poder meterse no
· mesmo escaparate.
Os galegas que coñecemos tamén ese mundo que agora lles
toca percorrer aos africanos debemos de responder con solida- .
riedade e comprensión. Non podemos esquecer tan axiña a nasa história recente, ademais,
dada a fonda crise económica a
que nos están a levar os nosos
governantes ninguén nos asegura que calquer dia teñamos
que facer as nosas maletas e

repetir o camiño dos nosos avós
ou pais e ali , de seguro , taremos de compañeiros de viaxe
aos africanos.+
XOSÉ LUIS Nmro PEREmA
(MADRID)

Carta
dun galega
aos aztecas
Escrébevos esta carta un home
pobre, cando seu povo vive sumido na miséria e na desgrácia.
Escrebo hoxe cincocentos anos
despois de as vasas naves chegaren dende a afastada Azteca

Pouco a pouco quixestes máis e
máis , empezastes a matar os nasos irmáns, violar as nasas mulleres, asasinar os nasos fillos ...
prendestes lume ás nasas vilas,
roubástesnos a comida e o ouro,
quitástesnos os nosos deuses, a
nasa fala, a nosa cultura converténdonos nos vasos escravos
que diciades que non tiñamos alma. As vasas
enfermidades
percorreron nasos carpos , a
Pasaron os
vosa maldade
borrou a nasa
anos e
sabedoria , tro sementastes a castes os nasos
nomes e agora
guerra entre
talamos co irmáns nosos, xa
ma vós , oramos
vendestesnos coma vós, inclu so matamos coarmas.
ma vós.
Pasaron
os
anos e semen tastes a guerra entre irmáns nasos, vendéstesnos armas para
matarnos, aniquilastes a liberdade do povo , segastes calquer
xerme de xustiza que pudese nacer en nós.
O povo galejgo, que vivira miles
de anos en perfeita harmonia
coa natureza cando chegastes
vos, viu aniquilados os seus bosques, contaminajdos os seus
rios, esnaquizada a natureza.
Hoxe , despois de cincocentos
anos , vós celebrades entre riquezas aquelas terríbeis datas
e nós, os galegas, marremos de
cólera, con fame , os nosos tillos
non teñen que comer e non cesan as guerras con armas vasas entre nós , viólansenos a
cotio os nosos direitos, a natureza está morta e somos centos
os indíxenas da Galiza que marremos aniquilados polos
intereses das vasas grandes
empresas , segu imos sendo escravos de vós .

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

Incinerar

Como se as graves consecuéncias da contaminación atmosférica non fosen certas, como se
as recomendacións dos Organismos lnternacionais sobre a
preservación dos recursos naturais non fosen verdadeiras, como se a Conferéncia do Rio non
tivese existido, incinerar é a solución que as nasas atrevidas
autoridades autonómicas van
dar a ese problema cada dia
máis acuciante que ternos co lixo, quer dicer, cos Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
·
A solución non é de nengun
modo orixinal. Non o é, porque
ven "dictada" polo imperativo
do Plan Enerxético Nacional
(PEN), no que o Governo central prevé a instalación no Território Estatal da escalofriante
cantidade de 42 incineradoras
de RSU. Pero tampouco a decisión do Governo central é orixi nal, nen moito menos, pois
ven á sua vez "dictada" polos
"requerimentos" das multinacionais da enerxia nuclear, que
debido ás forzadas moratórias,

consecuéncia do fracaso electro-nuclear, fabrican agora incineradoras de RSU. Quer dicer,
un acto máis de submisión ás
transnacionais.

Non importa que este mesmo
proceso incinerador comenzase nos Estados Unidos a finais
dos anos 70, e que tras a implantación de múltiples incineradoras de RSU, estexa na actualidade demostrado que
non é un proceso inócuo, Non importa
senón altamente conta- que as
incineradoras
minante.

se atopen baixo

Non importa·
que as incine- moratoria en
radoras
de moitos países.
RSU se atopen baixo moratória en moitos países que agora nos pretenden vender esa tecnoloxia
obsoleta e perigosa (xa nos pasou o mesmo coas nucleares).
Non importa que exista un forte
movimento cidadán neutras zonas do Plantea e do Estado,

que está impedindo con éxtio a
instalación de incineradoras
nos seus territórios.

Non importa que a incineración
sexa o proceso máis caro, máis
tóxico, máis despilfarrador.
Non importa que as incineradoras de todo o mundo sexan as
produtoras de dioxinas, o veneno máis tóxico , canceríxeno e
mutáxeno que existe a dicer de
científicos e médicos.
Non importa que existan planos
concretos, factíbeis, non despilfarradores, non contaminantes
e positivos, para o meio natural, para resolver o problema
dos RSU na Galiza.
·
O único que importa é que a incineradora vai a "pór en movimento" máis de 30.000 millóns
de pesetas, e que ademais non
ten o perigo de queimar nen a
incompeténcia nen a impunidade, que neste país é o único
que non arde.+
GUII.LERMO FERNANDEZ-ÜBANZA
GARCIA
MEsTRE, (MEMBRO DO
MOVIMENTO EcoLOXISTA)
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Eu pergúntome hoxe na miña
dor, no sofrimento do nieu povo,
na tristura dos nosos nenso, na
pobreza da terra, na enfermidade da natureza.

mestres e directores que se intensifiquen e se artellen actividades dedicadas aos alunas en
prol da mellora do entorno ambiental.

Despois de cincocentos anos de
miséria e morte, de pobreza e inxustiza, de xenocídio e horro, de
tristura e dor. E vós: Que queredes celebrar?+

Para nós é de. vital importáncia e
quizá un dos únicos xeitos de
frear o forte deterioro ecolóxico e
social que viven os nasos concellos a aplicación deste tipo de
programas nos centros educativos, sen esquecer outros estratos sociais como poden ser Estas
empresas,
meios de comu- actividades
nicación, institu- nunca poden
cións ...

ANxo MoURE MosQUERA
XEVALE ECOPACIFISMO
(CHANTADA)

Pedimento
ao delegado
de Educación
para a
potenciación
da Educación
Ambiental
O Colectivo de Educación Ambiental Papaventos fai un chamamento aos responsábeis
educativos, tanto dentro da consellaria coma nos mesmos centros escolares para que no novo
curso que ven de comezar se
poténcien todo tipo de programas de sensibilización dos alunas/as para a defensa do meio
ambiente.
Papaventos pede tanto aos delegados de educación como aos

Papaventos, como en anos anteriores, oferece toda a sua colaboración desinteresada no desenvolvimento deste tipo de programas xa cunha longa experiéncia en centros educativos de
todo o país galega, en concellos,
centros culturais ...

Orabén: "para ter máis riquezas
hai que dar prémios remunerábeis á produción; e isas que viven facendo a mangáncia do paro, senda úteis que arranxen corredoiras e estradas e que axuden ao adecentamento dalgunhas vivencias , que ainda que
poucas hai -algunhas pouco
decorosas e que de calefacción
sérvenlles os gados que están
nas cortes, e netas moran matrimónios c0n tillos- coma se fosen "anxeliños" e que o ser mozos poderian dicer que a pioi:
desgrácia que o
home tivo foi ter
nacido.

COORDENADORA PAPAVENTOS
EDUCACION AMBIENTAL
(CHANTADA)

O comérico e

a agricultura
foron e son
fontes de ben
estar

Parécenos que
a respito dos
centros educativos estas acti vidades deberían enfocarse
dun xeito lúdico e participativo,
nunca poden ser competitivas
ou avaliábeis con nengun tipo
de calificación escolar que racharía o debido atractivo que
estas terian.

'

O agricultor agarrado ao menceiro do arado é un dos criadores
de riquezas, e mais ao haber actualmente na Galiza tractores
modernos a cantos que contribuen á explotación que ainda seguen escondidas coma os carburantes que cada dia custan máis
para polos en acción.

Talleres de reciclaxe, teatro
ecolóxico, áudio-visuais, saídas
escolares, actividades paralelas, dias da bíci. .. son moitas
das ideas que se poderian pór
en prática. Pedindo tamén os
centros educativos unha alta
dose de coeréncia ecolóx ica
que poderia empezar pola reciclaxe do lixo do centro, a separación en orixe, plantación de
árbores, · emprego da bicicleta,
consumo de produtos non agresivos co meio ambiente, emprego do papel reciclado.·-

Cartuja 93?. "Criarase,
respostou, un parque
tecnolóxico, un parque
temático e unha área
de negócios". Nen
Carlos Príncipe teria
sido capaz de exprimir
tanto o caletre. Por
certo, que é unha área

to Otero Pedrayo cando ia con
Vicente Risco historiando sobre
Galiza que se este voase "era a
mellar ave do mundo".

Fortes apertas ecoloxistas e solidárias. +
MARINA VIIA

ser
competitivas.

ALDEA

O verdadeiro comerciante debe
procurar sempre vender moito e
gañar pouco e ser escrupuloso
niso de vender "gato por lebre",
ainda que o felino ben cociñado
case lle gaña ao coello do monte.
En canto ao "parco" xa deixou di-

de negócios?

Lembran a muller,
coa faciana médio
cuberta e un cartel
que poñia Free
Kuwait, paseada por
todo o mundo nunhas
opulentas fotografias
publicitárias? Agora
Kuwait xa está free ou
sexa libre e celebra
eleicións, pero as
mulleres· non teñen
direito .ao voto.

Overdadeiro

Non obstante
comerciante
estas pasaxes
semente o pai debe procurar
todopoderoso é sempre
capaz dunha
xusta conver- vender moito
sión-reconver- egañar
sión e que no pouco.
campo broten
máis e mellores
frutos para comunmente ir "tirando" e ser escoitado e admitidos nos mercados europeus e
doutros continentes sen esquecerse que descendentes de agricultores seguen senda fontes
que non secan de acertos, socarronarias e coidadores-criadores
que dan -ri-quezas á "Sociedade
ainda que vários que xogan á
política se debaten en aaos e
baixos ainda que coman xuntos
e a uns .queiran refacer e outros

Declaracións de
Jes_s ica Lange

TOKIO

NEN TÍTULO MERECE
NANINA SANTOS
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uDesviacións sexuais. Cromosopatias. Homosexualidade. Outras
anomalías. Prevención. Técnica de desinibición -e de extinción".
Asi tal cal, figura como programa que han preparar as persoas
que opositen ás distintas categorias de persoal laboral fixo da
Xunta de Galiza. Tema 26 para o Grupo l. Categeria 11 (Titulación uperior Pedagoxia). Deste século e <leste ano. Publicado
no DOG do 26 de Agosto. Non soa a outrora cando se pensaba
oficialmente que a horno exualidade era unha desviación sexual. Unha anomalía?

J

No meno mao do ca o asunto a previr e no pior dos casos,
anomalía a extinguir.

!
:

Endebén i to foi rectificado pola Organización Mundial da Saúde,
polas aso iacións internacionais de Psiquiatras e Psicólogos ... Porén, a Dirección Xeral da Función Pública da Xunta de Galiza leva anos de retraso e ignoráncia, copiando seguramente temas
dalgun programa dos ano 20 ou 50. Que terá na cabeza quen
puxo isto para conseguir a extinción hoxe da homosexualidade?

'I
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A António Ra.milo,

Fumigar a maricas e lésbianas? Metelos nun local --con xardin e
bosque, iso si, que é máis humanitário-- afastándoos do mundo? Darlles electrochoques? Pagará que nos conteo como pensan facelo. Adiviñarán, previamente, que é quen e que cousa
pratica nesas horas en que todos os gatos son pardos?

conspícuo pres~dente
dos empresários, non
lle saen as cantas. Os
traba~ladores a
traballar (ver Faro do
11 de Outubro), o
Estado que non se

Non é riso. Tema dun programa oficial dun governo que se fináncia cos nasos próprios cútos para facer funcionários. •
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CONSELLERiA DE CULTURA
E ~UVernJDE
Dirección Xeral de Cultura

(actriz): "Se un
marciano baixase e
vise as películas que
se están f acendo,
pensaria que a
ocupación principal
das muileres é a
prostitución". Jessica
lange ·opina-tamén
sobre os 14000 mrllóns
de pesetas que
cobrou polo seu
traballo nunha película
o muscu~oso
Schwarzeneger. "Se a
min -ou a caJquer outra
actriz se nos ocurre
pedir isa a un
produtur, estouparia
ooarisa".
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facendose o xordo non lles interese escoitar. +

meta e os
empresários xa fan o
que teñen que facer,
porque se xogan os
cartas, afirma. De
onde virá logo a
solución á crise?

' DANIEL RANDULFE
CARBALLO (1UGO)

Fraga oferece
unha roda de prensa
en gal ego. Os
periódicos traducen as
.su as declaracións ao
castellano. Se Fraga
(co pasado que ten)
fala en galega é
porque pensa que
será ben acollido
polos eleitores. De
feito, o 86% dos
galegas falan sempre
ou ás veces en
galega, segundo o
Instituto Galego de
Estadística. O 50% len
en galega, segundo a
mesma fonte. O papel
da prensa segue
senda o que anúnciou
Nebrija hai 500 anos:
"La lengua compañera
del império. •

•••••••••••••
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E non,
non estou
soñando:
teño os
. "'
pec1nos
no
·
chane a
ilusión nun
mundo máis
<loado
Gostaríame facer unha análise
agresiva, pondo frente, un do cutre, ao Nacionalismo e ao Internacionalismo. E facer esta análise é moi custoso para min: estou
influenciado por "Sobre o problema das Nacionalidades" de losif
Vissarianovich (Stalin). E este home, xa se sabe, foi, con matices,
o Hitler do marxismo. Sen embargo gardarei sempre del unha
agarimosa lembranza nos meus
pensamentos: xamais foi un traidor consciente, movido polo estómago seu, á causa dos descamisados. E isa tén un mérito fabuloso cando se pón á raxeira toda a
porcaria dos míseros traidores ás
causas máis nobres, máis egréxias que no Mundo teñen sido.

u... ~ ce

O texto
"Sobre o
Problema
das Nacionalidades"
coido que
é o libro
máis aca. bada para
a comprensión
deste prob 1 e m a.
Nengun vid e n t e
arranxa
mellar a
sua Casa
que un cego o fogar
seu. Velaí
a necesidad e da
Nacionalidade para
quen queira saber
os andares
cara a Etapa História
do Socialismo.

J

O Nacionalismo, en canto que meu (non
nos o) -é porque ascendemos
dunha Cultura do home-loboesnáfrase co Internacionalismo
humano que ve·n ser a Etapa ideal do Comunismo.
Pero a humanidade deixaria de
avantar cara un Mundo máis fermoso, dun xeito natural, porque ,
se eu quera á miña Nación por
sobre todo, como podo ir en procura de quitárlle a sua Pátria a
médio mundo, como tanto ten
acontecido? E vale engadir que

ra rn
~

lli

llantas e viciños, ces que faciamos ladroizo sin nengun aquel,
ce gallo do "amor" á miña Terra,
como se a Terra estivese aí
plantada para o só disfroite dos
máis cochinos ladróns.

ROMÁN SESTO

J

a Cultura nasa, daquel tempo,
do tempo en que o Patrioteirismo invadia os sentimentos das
conquistas lmperiais, do tempo
de "Salve Bandera de mi Patria,
Salve", dos tempos en que "No
hay un pedazo de tierra sin una
·tumba española" que nos facian
cantar algúns vellos Mestres , xa
desde a Escala Primária, chegaba a facernos sentir ledícia non
estorbada, non distorsionada
polo respeito e o amor que deberíamos sentir pelas Pátr ias
asoballadas dos nasos seme-
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ANOSATERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

No me ........ ..........................·.. Apelidos .............. .............................................. .
Enderezo ..................................................................... ~·····································
Teléfono ................................. Povoación ......................................................... .
Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de:
Galiza/Estado/Portugal ........... 6.200 pta./ano .. ............ 3.200 pta./semestre
Europa .....................................7.800
América e resto do mundo .. .... 9.600

a) Subscricións para o Estado español

O
O

Talón bancário adxunto
Reembolso (máis 130 pta.)

b) Para o resto do mundo

O
O

Cheque bancário adxunto
Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

BANCO/CAIXA DE AFORROS .... ~ ... :.................. CONTA/LIBRETA .......................... .
TITULAR CONTA OU LIBRETA .. :......................................................................... .-..... .
Nº SUCURSAL ......... POVOACIÓN ........................ PROVINCIA .. .......................... ..
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra).
ATENTAMENTE (SINATURA)

DATA

A información que paga a pena ter

Aqui atópase a maior contradicción entre o Internacionalismo
Marxista e o Nacionalismo. A
Nacionalidade leva na sua entraña un xeito de facer solidário;
en calquer caso, sempre vai en
procura do internacionalismo
humano como obxectivo. A Nación, pela contra, vencéllase
historicamente coa Pátria, ce
meu, coa miña. Aí están os
· exemplos do Nacionalismo basco que cria o conceito de .despreciable maketo para os
que non sexan
bascas e o Na- A
cional-Socialis me alemán , que nacionalidade
deu vida á raza leva
superior aria na sua entraña
que loitou desesperadamen- un xeito
te para frear o de facer
avance universolidário.
sal do Socialismo como Etapa
Histórica.
Pero aqui mesmo e agora mesmo, na nasa Terra, os Nacionalistas consumen máis esforzos
combaténdose entre si , doando
a crenza de que loitan máis polo
estómago seu, de cada quen,
que pala conquista dun mundo
máis fermoso para todos. E risa
me dá cando escoito titularse revo lucio n ári os marxistas aos
amantes do Nacionalismo.+
XOSÉ FRAGA IGLESIAS
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A_v~lla Compostela,
•
património ·universal en ru1na.s

;

.

O casco antigo esmorece. segundo reflexa

unha exposición promovida polo movimento viciñal
• •

• MANUEL VILAR

Despois da Expo e de
toda a parafernália do
92 tócalle a vez ao
Xacobeo 93, ao Pelegrín
e a Xulio Iglesias, e
Compostela ten que
prepararse para o
evento. Para iso o
Concello lanza unha
campaña para pór a
cidade bonita e
presumir de Compostela.
Mais todo vai ficar en
pintar a cara para sair
ben na foto co turista.
Os problemas reais da
cidade, e concretamente
do seu Casco Histórico,
non e abordan e o
corazón da cidade ~stá
morrendo por mor de
n n acudirlle a tempo.
Un me e ante da última eleicións municipais o alcalde, Xerardo E tévez, convocou á flor e nata da arquitectura mundial para
falar de reabilitar o Casco Histórico compo telán e asentar as bases para un Plan Especial deoProtección e Reabilitación da Cidade
Hi tórica. Pa aron as eleicións e o
PE debeu de perder e por algun
caixón do Pazo de Raxoi. Agora,
e mentres bu can polo PE, lanzan
un pequeno adianto que consiste
en gastar 250 millóns de pesetas
para pintar as fachadas, son 250
millóns q.ue deixarán a cidade de

1

En canto aos
proprietários
que teñen as
casas arrendadas desde hai
tempo e arenda non lles permite afrontar
unhas reformas,
como os inqui~
linos que teñen
unha pensión
de 30 mil pesetas e que tamp ouc o poden
acometer un
arrartxo, ainda
que lle~ · den
opción de compra, teria que
ser o ConceUq
quen puxese de
a_c ordo ás partes e procurase
fondos, "pero
.:aqui hai que dicer, ·o pina Encarna Otero ,
que a desídia
do Concello é
total. Se este
problema se solucionou en ci. dades con me. nos recursos:
cáso de Guimaraes, Segovia ou !ruña,
- por que aqui
non?, porque
non se quer facer."

Santiago relucente
e guapá, ·.e asi cando cheguen ·os peregrinos vexan unha cidade bonita e
non vexan a miséria que hai detrás ..
<lesas fachadas. Alguén xa tildou o
plan como de fachadismo. Iso si, a
empresa que vai levar a cabo os traballos e que parece
que vai aportar
"grátis" a pintura, ten a experiéncia de ter traballado en Sevilla.
Pero a pintura non vai tapar as
moitas vivendas baleiras (un
25%), nen as vivendas en mal estado (un .11 %) ou en estado regular (un 40%). A pintura tampouco
poderá amañar as 300 casas que
ainda non teñen água quente ou as
402 que non teñen baño, nen as
condicións infra-humanas nas que
viven moitos vellos: espazo reducido, humidade, etc. Toda esta
problemática foi moi ben recollida
nunha exposición fotográfica que
percorreu as prazas da cidade e
deu a coñecer esta realidade terceiromundista a moitos cidadáns
que a ignoraban.
Mentre~;

a especulación e a 'anar- .
quia urbanística entran a saco na
vella Compostela. Non é o caso
dunha bufarda que se ergue a:qui ·
ou ali, senón que onde antes había
unha bufarda agora hai todo un piso. Non se preservan os interiores .
das casas, baléirase todo sen ter
en conta os informes de Património Artístico nen se os materiais
e tán en boas condicións. Pero isto faise dun xeito totalmente anáiquico ou mirando a cor política do
proprietário. Ún pode tirar todo o
interior da casa, pór placas, fie.s- •
tras de alumfnio ou PVC e erguer
unha bufarda onde antes non a había, mentres o viciño do lado non
pode amañar un tabique ou facer
unha obra de urxéncia, como pode
ser un cuarto de baño, porque o
Concello non llo autoriza.
A falta de decisión política por
parte do govemo municipal para
afrontar os problemas .do Casco
Histórico, xunto· cun seguirnento e
vixiláncia das obras, están ·favore-

. "E non se fai,

cendo e propiciando a especulación selvaxe.

Introducir o século XXI
na capital da Galiza
O centro histórico
de Santiago é o reclamo dunha cidade que foi declarada pola UNESCO
Patrirnónio da Hum anídad e. Pois
ben, máis da metade dos que viven
dentro do reclamo
unive~sal son vellos ou mulleres
dedicadas aos labores do fogar, polo que o seu nível
adquisitivo é baixo
e non poden en. frentar o problema
da vivenda.

pensan os da
A. V. "Casco
Antigo", porque o que interesa é a terciarización: destinar para bancos ou oficinas
grande parte
dos baixos disp on íbei s, introducindo así
unha dinámica
éJ.Ue considera
FOTOGRAFIA: XAN G. MURAS
ªº centro histórico como un lugar de paso, que
A reabilitadón do centro histórico
ten que pasar forzosamente por aí,
ficaria morto a partir das tres da
pondo de acordo a proprietários e
tarde, e non un lugar de convivéncia."
inquilinos para amañar as casas e
sair da miséria na que vive moita
xente e atallar o problema dunha
Neste senso haberia que entender a
cidade que está a perder a sua idenpotenciación por parte do Concello
tidade. Pero o Concello non quer
das áreas co_merciais da periféria
afrontar tal problema e desvía os
en detrimento do centro e a privatitiros cara os proxectos de gran inzación dos poucos espazos públi. vestimento, aos que considera mocos que quedaban (caso do pazo de
tor da reabilitación.
Bendaña), co que a vida colectiva é
praticamente inexistente.
Vivendas sen habitar e problemática proprietários/inquilinos son
"Pero se. o Concello pensa que el
dous asuntos que se poderian sosó vai solucionar o problema do
lucionar se se escoitase aos afecCasco Vello, di Encarna Otero, vai
tados. Tanto para a Asociación de
apañado, pois os elementos sociais
Viciños "Casco Antigo" como
son moi activos". Mentres o Conpara o BNG o problema da vicello di que "para chegar a bon
venda non se soluciona con aporporto é necesária a aportación de
tar solo · e construir novas casas,
todos" os membros da A.V. "Casco
caso das Fontiñas, senón que moi
Antigo" levan tempo esperando a
ben se poderia solucionar reabilique Xerardo Estévez os receba patando as casas que están abandora falar do tema. +
. nadas. ·.

J.
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DI Ag.
• Becas de língua
galega e
publicidade
Cunha dotacion de médio millón
de pesetas AGA Produccións
convocou unha bolsa de
investigación sobre o galego e a
publicidade, para persoas ou
colectiv.os, que terán que
apresentar o seu proxecto e
curriculum antes do 9 de
Novernbro para ser concedida a •
meados de Decembbro. O traballo
final deberá ser entregado denantes
do 17 de Maio de 1993 .

• Nóbel para
o Caribe
Os perto de 120 millóns de pesetas
e o recoñecimento internacional
que supón o Nóbel de Literatura
foron este ano para Derek Walcott,
un poeta da illa de Santa Lucia,
que traballa nunha universidade
norteamericana. Autor tamén de
teatro, Walcott publicou a sua
última obra Omeros en 1990 á que
a Académia Sueca calificou de
maxestuosa epopeia caribeña. Nos
últimos anos os prémios foran
concedidos a C.J. Cela (89),
Octávio Paz (90) e Nadine
Gordimer (91). •

·• Escritores contra
o derribo do
Gran .Teatro
Camiño de converterse nunha
campaña como a que finalmente
salvou o Principal de Ourense, os
escritores lucenses que se reunen
todos os anos polo San Froilán
reafirmáronse na petición pública
de que non se bote abaixo o Gran
Teatro de Lugo, a proposta
unanimente aceitada de Paco
Martin. A mensaxe destinouse a ·
todas as institucións galegas
implicadas e á opinión pública
"para exercer presión e evitar a
desaparición do único espác'io
cultural existente en Lugo. O ·
contrário seria quedarnos máis
orfos no que a cultura se refire".
Os escritores rexeitaron a
constitución dunha asociación que
agrupara aos escritores lucenses,
formulada pbr Xulio Xiz, porque
consideran que os problemas dos
criadores non s<;>n de carácter
provincial ~ distintos de calquera
outro dos escrüores galegos. •

Francisco Fernández del Riego.

pesetas e o fallo foi emiti?o por
unanimidade do xurado. •

•Os plans
do Auditório
de Galicia
Coa vista posta no Xacobeo 93 , o
alcalde de Santiago e o xerente do
Auditório, apresentaron a
programación para os próximos
meses salientando que se está a
ultimar, xunto con Relacións
Institucionais; o programa do 93 ·
que se quer "tan ambicioso como 9
da Expo". Mentres non chega o
novo ano anúncian para o dia 22
de Outubro a Gala das Estrelas do
Ballet con artistas como Galina
Panova e outros pertencentes ao
Bal~et Lírico Nacional ou a Scala
de Milán. A estrela en Outubro
será o pianista polaco Krystian
Zimerman. Para máis adiante están
anunciados a Orquestra
Filármonica de Rotterdam, a
Sinfónica checa, a Sinfónica da
RTVE, os Virtuosos de Moscu e a
pianista Alícia de Larrocha. A
exposición que pechará o ano no
Auditório estará adicada a Carlos
Maside.t

A investigación a que se conceda a
bolsa deberá incluir unha
contextualización histórica, a
análise do marco legal, o estudo do
investimento que se fai en Galicia
en publicidade e as porcentaxes ·
que se gastan en publicidade en .
galega, pormenorizado en sectores
(público e privado) e tipos de
empresas, as porcentaxes de uso·
do galego nos diferentes meios de
comunicación e as atitudes ante a
publicidade e a etiquetaxe en
galego. Pódese obter máis
información no tfno. (981) 35 04
75 ou no fax (981) 35 03 70.t

• Vinteoito
espectáculos na
Feira do Teatro
Despois de tres anos parece
consolidarse a celebración da Feira
do Teatro que durante unha _
semana se celebra en Compostela.
Segundo Daniel Barata agardouse
ao comezo do curso para facilitar
un meirande achegamento de
público, e nese mesmo senso,
ademais de facerse espectáculo en
seis sás diferentes de Santiago e
incluir no programa tamén A
Lagarada que se está a representar
no Pazo de Trasalba, .hai durante
toda a semana tres funcións de
Antón o mago nun trailer instalado
na Alameda e un ciclo de cine
baixo o título Cinco visións de
S hakespeare. •

• Outro
recoñecimento
·a Del Riego
Nun ano particularmente xeneroso
Francisco Femández del Riego ven
de receber o Prét'nio Xunta de
Galicia de Criación Cultural. O
primeiro doutor honoris causa
pola Universidade de Vigo ve
premiado asi un labor de auténtico
corredor de fondo da política e a
cultura galegas, desde os seus anos
de mocidade no Partido Galeguista
até
seu teimoso e continuo
laborar en favor da difusión da
nosa cultura, desde a revista Grial
ou desd~ a Biblioteca da
Fundación Penzol. O prémio está
dotado con dous millóns de

O Centro Galega de

Barakaldo segue a traballar
pola cultura lonxe da terra
Moitos dos sócios pasan dos 65 anos
o que fai cavilar nun futuro incerto
• DANIEL LAZARÉ/BILBO

Desde Erandio é necesário cruzar a
ria do Nervión, nun destartalado
· bote, para chegar a Barakaldo;
escasos cinco minutos de travesia
para atoparnos cunha bisbarra
azoutada pola crise industrial na
que viven perto de 7.000 galegos;
un bon fato destes traballan por
manter viva as tradicións e a
cultura galega arredor do Centro
Galega de Biskaia en Barakaldo.
O Centro Galega de Barakaldo
conta, na actualidade, con perto de
800 sócios dos cales unha centena
pasan dos 65 anos: "Os fillos do
emigrantes non se integran e á
longa os centros galegas
converteranse en clubes de
xubilados", afirma Anxo Deive,
secretário da actual directiva do
Centro.

'Os fillos dos
emigrantes non
se integrap. e ~
longa os centros
galegas ·
converteranse .
en clubes de
xubilados'

Apesar dese retraimento da
mocidade que supón un difícil
atranco a longo prazo, nun intre
"no que nos estamos acercando á
fronteira de netos galegas (nadas
na emigración", recalca Anxo
Deive, sumado ao feíto de seren
moitos os galegas que
continuamente voltan á terra,
abrigan a cavilar nun incerto
futuro e nun troco de estratéxias
para este tipo de centros; mais o
Centro Galega de Barakaldo
mantén na actualidade unha
dinámica cultural que o fai
modélico no seU'xénero.

ªº

Boceto da Sesta, de Carlos Maside (guache).
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Este "Centro ten un calendário
estábel de actividades: a que máis
pulo ten é a Samana das Letras
Galegas, dedicado á mesma figura
que na Galiza, e nela realízase
unha Mostra de Libro Galega: "A
mellor exposición de libro gaJego
que se fai en Euskadi", sinala o
secretário da directiva; tamén se
realiza unha mo tra de cerámica,
expo ición de video , actuación
musicais e un ciclo de
conferéncia ; e te ano, en ter
concretado o programa eguirá a
me ma tónica que na pa ada
edición .

Literatura e e morg
Se por algo é coñecido o Centro
Galego de Barakaldo na Galiza,
é, sen lugar a dúbidas, polo
"Concurso de Cantos Breogán",
desde que comezou a celebrar e
no ano 68, recoñecida figura da
literatura galega como qarío
Xohán Cabana, Ferrín Alvarez
Pausa, Manuel Lourenzo e
moitos outro , teñen un e pazo
na lista de gañadores deste
certame. É o único concur o que
se convoca de xeito regular na
emigración.
Outro certame non tan coñecido
pero non por iso menos importante
é o concurso de redacción infantil
en galego, euskera e castellano que
de xeito periódico ven e celbrando
desde hai sete anos. Cabe
mencionar tamén, a revista
trimestral "O Xistral", editada polo
Centro, que recolle e difunde a
cultura galega e as actívídade
realizadas, entre a colónia galega
de Barakaldo.
Deste xeito funciona o Centro
Galego de Barakaldo dende l 901,
ano no que se fundou; mantendo
desde empre unha dinámica de
acollida aos galega na diá pora.
Xa quedan lonxe aquele tempo
nos que funcionaba unha sección
recreativa con bailes , corno o do
antroido no que e "comía caldo
gallego y con mú ica de la tierra"
rezan as vellas actas do Centro, e
a sección de socorros mútuo s, no
que Q Centro Galego axudaba
economicamente aos
traballadores que caían de baixa
por enfermidade ou accidente.
Agora, acollidos á Lei de
Galeguidade, loitan por manter
viva a cultura e as tradicións do
povo galega.+
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Os filias de
Marx
regresan
ó Museo
Británico
Non se precisaba a definitiva derruba dos autodenominados países
comunistas para facer evidente a
necesidade dunha fonda reconsideración das teoría~ marxistas, nas
que aqueles se dicían inspirados.
Pero tampouco o fracaso do "socialismo real" é, como algúns rápida e fachendosamente proclaman,
a presmisa da que rigorosamente
se deduce o fracaso de marx e o
marxismo. O noruegués Jon Elster,
xa no ano 1987,
emprendera un
reconto crítico
da idea de Un dos
marx que rnoi atractivos
ben pode ser un
do
modelo positivo
marxismo
de como cómpre
ler, analizar e foi a
avaliar a Marx combinahoxe.

ción entre

Elster é defen- unha
sor da chamada teoría
'teoría da elec- abstracta e
ció n racional"
como paradig- unha
ma central para práctica
as ciencias so- específica,
ciais(l). Como é pero
previsible, a súa
análise e avalia- sempre lle
ción de Marx falto u
fainas dende os teorías de
presupostos desalcance
ta teoría. As súmedio.
as conclusións
probablemente
non compracerán ós marxistas dogmáticos recalcitrantes (algún pechará o libro en
canto se tope con este contundente
aserto: "Marx nunca tivo razón",
páx. 3), nin 6 defen ores das marabillas da economía de mercado e
da morte do marxj mo (que non lle
perdoarán e touto: "Marx séguenos senda útil", id.).
Tras un primeiro capítulos que
re panden exactamente 6 modelo
habitual do que se entende por unha "introducción" (un repaso da
vida e obra de marx máis un seguimento do marxismo despois de
Marx), Elster somete as principais
ideas de Marx a unha rigorosa revisión crítica. Dende o punto de
vista metodolóxico, tres son, na
súa opinión, os elementos inaceptables da teoría marxista: o holismo, o funcionalismo e a deducción
dialéctica.

O prirrieiro, que Marx herda de
Hegel, afastaría ó marxismo do
"individualismo metodolóxico"
que, para Elster, constitúe unha das
. "estratexias centrais da ciencia".
Salienta, en cambio, que Marx en
todo punto se mostra como un "individualista ético'', sen compartí-lo
holismo normativo hegeliano (isto
pode sorprender a quen ten interpretado a Marx en termos de colectivismo moral: para Elster está
claro que Marx sempre foi fiel ó
criterio de que "só os individuos
son moralmente importantes"). O
holismo metedolóxico marxista sería o culpable dos erros do "socialismo científico" ("a parte menos
científica" do marxismo), do materialismo histórico (o teleoloxismo,

a Humanidade como suxeito colectivo da historia), da teoria económica (o capital como entidade colectiva irreducible a empresas individuais, esaxeración da importancia das constriccións estructurais· e
minimización d alcance da elección racional). En definitiva, neste
punto o marxismo adoece de carencia de "microfundamentos",
que é xustamente o que a teoría da
elección racional pretende proporcionar ós modelos teóricos da socioloxía e da política, así como no
campo da economía fora a introducción de técnicas marxinalistas e
a atención ós problemas microeconómicos o eixo do cambio na teoría económica, producido a partir
xa de 1870, pero que Marx non
chegou a asimilar.
O funcionalismo é case sempre
inaceptable como modo de explicación científica, proque, contrariamente á explicación causal, dá
canta dun fenómeno mediante a
consecuencia efectiva del. Isto é o
que acontece, por exemplo, cando
Marx ex.plica o comportamento
dunha clase palas consecuencias
beneficiosas para os seus membros. En xeral, para Elster, boa parte da teoría marxista da loita de
clases e da teoría do Estado están
contaminadas polos defectos derivados do funcionalismo.
En canto á dialéctica, practicamente toda a lóxica contemporánea
apoia a idea de Elster de que o suposto hegeliano, que Marx afirma
compartir, dunha "lóxica dialéctica" e, xa que logo, unha "deducción dialéctica", é indefendible e
mesmo "a penas intelixible". A
dialéctica marxista ou ben é "trivial" (tal é o que pensa Elster das
"leis" dialécticas de Engels, que,
por outra banda, en rigor non son
leis), ou ben conduce a conceder
ós conceptos unha "lóxica do desenrolo independente das accións
dos homes" e a postular supostas
"leis" do desenvolvemento históri-

Paz,
militarización
e conflitos
É o subtítulo do Anuário
1991-92 do Centro de
Investigación para a Paz
que inclue artigos de análise
e abondosa documentación
sobre os principais focos de
atención das relacións internacionais. Entre os epígrafes trátase a cuestión nuclear, comércio de armas, guerra e negociacións de paz e
o futuro europeu, a economia de defensa española no
91, a encrucillada da mili e ·
a política española en matéria de defensa e seguridade.
Complétase. cun intensivo

debería ser "resucitada" mediante
a aportación de microfundamentos
tirados da psicoloxía e a socioloxía
do coñecemento.

co científicamente inaceptables.
En cambio, Elster salva a dialéctica como recurso metodolóxico,
que, na súa opinión, ten producido
un dos logros máis importantes do ·
marxismo: a teoría das contradiccións sociais.
O libro péchase nunha poderosa
síntese na que Elster resume o que
segue vivo e o que está definitivamente morto en Marx. Asi, na súa
opinión, están mortos o socialismo
científico, o materialismo daléctico
e a teoría económica, coa excepción da teoría do cambio técnico.
Están vivos o método dialéctico
aplicado ó estudio das contradiccións sociais, a teoría da alienación
en canto vencellada a unha "concepción da boa vida" fundada no
ideal da autorrealización do individuo, a teoría da explotación venceUada á súa vez a unha determinada
concepción da xustiza distributiva,
e a teoría do cambio técnico. Con
matizacións, considera tamén vivas a teoría política e a teorjía da
loita de clases; aquí Elster subliña
algo xa salientado por moitos outros autores: que a teoría marxista
non resolve adecuadamente a interpretación dos conflictos relixiosos, raciais, lingüísticos e nacionais, nin o problema da autonomía
do Estado moderno. Finalmente,
para Elster a teoría da ideoloxia

Algúns, á vista destas conclusións,
faranse a pregunta de se Elster pode ser aínda considerado un marxista (os editores chámano representante do "marxismo analítico",
e el mesmo confesa ser marxista se
por tal causa se entende "alguén
que é quen de encontrar en Marx a
fonte das súas máis importantes
crenzas"). Coido que o dilema: ¿é
ou non é elster marxista?, é francamente superfluo. A cuestión rele~
vante é: o marxismo constituíu
practicamente a guía teórica exclusiva da esquerda durante os últimos ceo anos, e o actual estanqtmento do pensamento de esquerda
(e da acción política conseguinte)
evidencia (se non houbese outras
evidencias, que tamén as hai) o esgo tam en to dese marco teórico
guía. Raviva-la reflexión teórica e
a intervención política da esquerda
pasa, pois, pola reconsideración,
sen atrancos dogmáticos nin prexuízos apriorísticos, de moitas das
ideas consideradas centrais da tradición teórica marxista.
Significativamente Elster considera que xustamente un dos atractivos do marxismo foi a combinación entre unha teoría moi abstracta e unha práctica moi específica,
pero que o que sempre lle faltou
foi o desenvolvemento do que
Merton chama "teorías de alcru:ice
medio". Para iso, na súa opinión,
nesta etapa é preciso que os marxistas imiten a Marx e se reclúan
dQfante algúns anos na biblioteca
do Museo Británico. Aínda admitindo a necesidade de refunda-lo
marxismo sobre bases teóricas
máis sólidas (incluídas aportacións
recentes das ciencias empíricas), e
que o compromiso coa práctica política inmediata pode obstaculizar
ese obxectivo, non estou seguro de
que a solución pase pola disocia-

oo

9

M ad.r id.
Tfno. (91)
431 0280 ou
fax (91) 577
9550).•

Libros
de cine
Seguindo a
sua liña de
publicacións o CGAI editou
recentemente un traballo de
Xosé Luis Cabo que disec.ciona a história dos ·Cinematógrafos de Compostela
.(1900-1986). Fotografias e
texto que fan un percorrido
pala história dun médio de
comunicación e difusión
que sofreu neste século desde a incomprensión iniciál
de diferentes secotees
sociais (a lgrexa é un exemp lo) até un momento de
esplendor na década 40/50.
Xosé Luis Cabo esmiuza a
intrahistória dos cines de

ción teoría-práctica. Pola contra, a
inflexión moral da teoría, que Elster en boa medida reivindica, só
pode poñerse a proba permanecendo viva corno fonte inspiradora da
acción social. O contrario sería establecer unha discutible escisión
entre a teoría sociopolítica, reducida a análises abstractos e escasamente comprometidos de dilemas
morais, e intervención política, entregada a tecnócratas perfectamente alleos ás disquisicións académicas dos teóricos sociais. A lectura
dos outros textos de Elster alimenta a sospeita de que a el a tal escisión non lle disgusta.•
MIGUEL V ÁZQUEZ FREIRE
]ON ELSTER. UNA INTRODUCCTON A

KA1lL

MARx. SrGLO XXI. MADRlD 1991.
l) Case simultaneamente á publicación de
Una introducción a Karl Marx, publicáronse
tamén as versións españolas das súas obras
máis recentes, nas que expón os puntos básicos da teoría da elección racional: Tuercas y
tornillos. Una introducción a los conceptos
básicos de las ciencias sociales e Juicios salomónicos. Las limitaciones de La racionalidad como principio de decisión, ámbalas <lúas editadas por Gedisa (Barcelona 1990 e
1991).

Estados
de ánimo
Poemas 81-91 de
Lois Pereiro
"Interesa-me esa tradición oculta, a
actitude estética e vital dun pavo
cultivado no siléncio, exarcitandose no seu negativismo; podo recoñecer-me nesa lenta malícia intensa e meditada, nesa húmida ironía
da orixen atlántica. A creación do
carácter dun pavo individualista e
brutal labrando no granito os seus
fantasmas ./ Fago meu ese fondo
subconsciente escéptico e suicida.
Iste é un pavo que sabe suicidarse" (Lois Pereiro, Luzes de Galiza,

que é Manoel Reimóndez,
nºO).
médico e ex-alcalde de A
Estrada, que formara parte
Nesa tradición suicida, maliciosa,
do Grupo dos Dezaseis,
irónica, individualista, xa que logo
redactores do Estatuto.
- por paradóxica que pareza, nunComo di Neira na introducca tráxica- insc-rébese a poesía de
ción "nárrase a peripécia
Lois Pereiro. Unha tradición pro· dun médic-0 de aldea, trinta.,
corenta anos atrás, entre· . fundamente oculta, ou agachada
por nós mesmos, na que Tanatos
supersticións, curandeiris~ ·
.r.emata por vencer a Eros; unha tramo, dificuldades de despradición que pouco foi tratada na lizam ento, diagnósticos e
terapéuticas que hoxe resul- ·
teratura galega. Unha tradición que
tan insólitas ... Son unha lecLois Pereiro, po1a v~a culta, une á ·
ción exemplar para todos
tradición expresionista alem'á, ou
nós, e unha memória que
austro-alemá.
estamos s~uro.s ha interesar
vivamente aos médicgs
Ese subconsciente céptico e suicigalegas das novas xenera.
da .aflora, x.a que lago na maioria
cións". O título Un médico
na aldea -e a editorial .Do . dos cuarenta poemas que compoñen g primeiro v.olume poético do
Castro.•

apéndice
estadístico
gráficodocumental,
cronoloxia e
bibliografía.
Pódese
pedir
ao
CIP (Alcalá
117-6º deba.
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poeta

monfortino,

Poemas

19811199Jül . .Primeiro volume esSantiago mm exemplo de
investigación a seguir noutros pontos de Galiza. Con
Enrique Acuña, Cabo xa
realizara unha exposición
sobre os cines perdidos .en
toda Galiza dentro dun proxecto de memória do património arquitectónico destruido.+

Contos
de médico
Xosé Neira Vilas é o introdutor deste incursor literário

perado desde que· <lera a c-0ñecer
alguns dos seus poemas nas antoloxias De amor e desanwr-(Ediciós
do Castro). Des tes presentes cuarepta poemas a metade foran publicados naqueles volumes citados ,
ben que alguns dos poemas soffTefietos e/ou correxidos por Lois Pereiro. (Nós, como leitores, estamos
contra toda corrección, tratándose
de textos de ficción, por parte dos
autores: unha vez publicados eses · •
textos, pertencen tanto a eles como
aos leitores. O grao sementado non
(continua na páxina seguinte)
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(ven da páxina anterior)

se pode correxir; e como dixo
Póncio Pilatos, Quod escripsi,
scripsi.) Correccións que en certos
poemas son un poema completamente novo, diferente do anterior,
como aquel que comeza "A man e
a súa sombra pousadas ... ", páx.
55, e que aparecía, máis curto, diferente, en De amor e desamor l.
Nen mellor nen pior, diferente.
A poesia de Lois Pereiro é unha
poesia chea de léxico con resoáncias metálicas, frias, de palabras
que non son poéticas "ah hoc"
mais que cumpren a función necesária para plasmar un mundo caótico, un inundo polo .que o poeta se
sinte fascinado: "estructura" ,
"enerxia", "cables", "aceiro",
"quilowátios", "tóxico", "agullas",
"blindada", "tecnolóxico", "centro
xeométrico", "horror metalizado",
"autópsia", "mercúrio", "biópsia",
"carbón diamante", "vibración
metálica", "fórceps", etc. Un mundo do que o poeta só pode ter unha
"memória·gótica do terror que sinto". Porque é un mundo caótico,
suicida, mais é o único mundo que
ve o poeta ao seu redor. Un mundo
en "Perigo de extinción, perdidos
na nosa propia Pureza, da necesidade de ser un Pobo". Un povo
que sente unha "silente atracción
polo Suicidio". Desa contradición,
necesidade de ser un povo e, á
vez, atracción polo suicídio, tira o
sarcasmo o poeta.
Sarcasmo presente na maioria dos poemas, Des a
sobretodo os de necesidade
amor. Os poemas de Pereiro, de ser un
polo
xeral, povo e, á
apresentan un- vez,
ha sinxela esatracción
trutura que se
repite en case polo
todos os poe- suicídio,
mas: un come- tira o
zo idílico, o desenv ol vimento sarcasmo o
dunha situación poeta.
que, ao final,
vai ser destruída, ironizada,
desencantada, "Corporal (je
t'aim ... )", "Penetration prayer",
"Dandy", etc. Ironía, desencanto e,
ante todo, sarcasmo que abrolla
con forza en poemas como "Outro
poemas de amor" e no poema final
"Que é Galicia?".
Pero aparte <leste léxico "metálico" e "frío", dunha ironía profunda e dun sarcasmo feroz, mais alá
da poetización dun mundo caótico,
os poemas de Pereiro expresan unha dolorosa búsqueda na que .o
insconsciente, o onírico ten un papel importante e cuxa criación (a ·
dos poemas) é minuciosa e nunca
acaba --daí a "refacción" de poemas; daí, talvez, a imposibilidade
do poeta de en dez anos poder escreber máis de 40 poemas. Tamén,
quizá, esta imposibilidade de "fa-

cer" máis poemas ven dada porque
cada un dos poemas de Pereiro está relacionado con estados de ánimo. Son, en suma, estes estados de
ánimo os que convidan ao poeta a
se expresar. Estados de ánimo que
son, sempre insatisfatórios (Esa insatisfacción xera os outros paraísos, "esas 'fleurs maladives' do
sofrimento, eses paraísos artificiais", Lois Pereiro, Luzes número
citado). Estados de ánimo que o
poeta expresa ás veces con berros
e outras cáseque xeometricamente,
que o levan da visión á arquitectura poética, a un vitalismo nietszcheano e que o fan cair, moitas veces, no intelectualismo abstracto
do que quer fuxir.
A poesia de Lois Pereiro é unha
poesia do desamor, do amor-ódio
á morte, da esperanza e do suicídio, da dor sen alegrías, dun mundo "salpicado deferidas" e da desolación física da paisaxe (urbana). Unha poesia· cáseque sen tradición na Galiza. Talvez por iso,
aparte da sua intrínseca caldiade
poética, a voz de Lois Pereiro soa
diferente. Benvida sexa ao múltiple concerto de voces que, cada
unha á súa maneira, queren evitar
o suicídio dun povo "que sabe suicidarse". +

XGG
1) Col. Diversos. Ecticións Positivas. Santiago, 1992. 94 páx.

Ainda
quedan
incendiários
Riff-Raff
Non é Ken Loach un cineasta corrente, seguidor de modas e despersonalizado. A sua traxectória
profisional é a dun realizador marxinal que incorpora de sempre aos
seus traballos unha vena fondamente crítica que xamais aceita
componendas. A sua eleición dos
temas e o seu tratamento firen as
conciéncias de moitos precisamente por non se quedar nas fronteiras
do que aborda e por non limitarse
á enunciación dos problemas senón que, pola contra, se arrisca a
propor, con fina ironia e inegábel
mala uva, algunhas das constantes
estruturais das que se alimenta e
nutre o sistema. Autor de 9 longametraxes, só Family Life e Hidden
Agenda ("Axenda oculta") -xa
comentada dabondo nestas páxinas: ANT nº 509- tiveron unha
certa acollida nas salas comerciais;
ainda que é necesário lembrar que
entre ambas as duas média case un
período de vinte anos e que, no caso da primeira, foi máis obxecto
de fruición dos cineclubistas e dos
adictos ás xa desaparecidas salas
de arte e ensaio que de seguimento
en circuítos comerciais.
Se en Axenda Oculta, moitos
quedamos tocados e en certo senso desacougados polo compromiso de Loach e a sua insubomábel
aposta por un cine de denúnéia,
comprometido e militante (desde
logo marxinal e premeditadamente marxinado), agora en RiffRaff esa mesma sensación de desacougo xurde con idéntica forza,
ainda que xa prevenidos do seu
rigor e coraxe denunciadora. E
digo ben desacougo porque non é
frecuente nos tempos que corren
atoparse películas como a que

hoxe comentamos.
De entrada Riff-Raff, que por certo chega ás nosas pantallas con case dous anos de retraso, amósanos
un universo non moi frecuentado
polas cámaras. Non estamos diante
da ficción inócua habitual, nen nos
despelotes fantásticos, aventureiros ou amoros,o s, nen tampouco paseamos os nosos Esta fita
desexos frustrados ollando devólvenos
en cenários de unha das
luxo histórias fundó ns
que nada din e esenciais do
que só divirten
e entreteñen ... cine: servir
Como
en como
"Axenda Ocul- crónica da
ta", atopámo- realidad e
nos de fuciños
enfrentados á para tentar
denúncia e á transformala.
radiografía
dalgun dos ángulos máis escuras e espiñentos (ben visíbeis a
pouco que abramos os olios) do
noso universo cotián e cercano. E
se ali era a corrupción do Poder e
do Estado e a situación de subordinación colonial que sofre o povo
irlandés o obxecto e suxeito da
análise de Loach, agora os dardos
acusatórios do cineasta diríxense,
sen matices e sen claro-escuras, a
retratar e reproducir o mundo do
traballo: este é o obxecto da preocupación sócio-política e tamén
moral que Loach deixa ver en RiffRaff. Película lúcida e crítica, sincera e honesta, chea de fina ironía
e humor e, desde logo, provista
dunha boa <lose de mala uva, esta
espléndida fita devólvenos a nós
mesmos unha das funcións máis
esenciais que o cine debe ou debería ter: o de ser e servir como crónica da realidade para desde ese
coñe_cimento tentar transformala.
Por iso Loach baixa aos infemos
do traballo e mergúllase na vida
dos pións da construción que venden a sua forza de traballo e que
realizan a sua laboura de forma itinerante e clandestina na Grande
Bretaña dos nosos días. Ali acude

o cineasta para filmalos, viver con
eles e retratalos entre o documental e a ficción, a médio camiño entre o drama e a comédia. pero fílm ao s, e esta eleición é xa, por
princípio, un dos valores máis incuestionábeis da película. Porque
baixar as cámaras deica esas catacumbas da vida e e coller e e universo temátko e ambiental como
suxeito de atención, xa é non só
unha declaración de princípios do
próprio cineasta, senón que é tamén todo un compromiso co cine
e co oficio de cineasta. Todo isto é
reconfortante e alentador. Ainda
existen realizadores que empregan
o cine como un arma de denúncia
e combate, de crítica e consigna.
Porque en Riff-Raff, á marxe do didactismo do que fai gala Loach e á
marxe tamén do segundo plano de
leitura que enfoca a história amorosa do protagonista (o mesmo?),
non só estamos ollando a enunciación de accións de combate, senón
que con elas asistimos ao oferecimento de "alternativas de resisténcia". Porque, certamente, que ésenón unba alternativa frente á explotación do capital a solidariedade dos párias da terra? Entre eles
comparten penas, orgullos, absurdos e explotación. É unha mistura
de humor e de amizade o que resulta da combinación dese elementos. O seu humor, o seu bon
humor, o seu sorriso e o seu cachondeo é unha sorte de resi téncia frente á explotación. Porén ,
Loach non só e limita a· e a variante de contención e e pára
diante <lesa dirección solidária e
colectiva. Aponta máis arriba e ao
final fai que alguns dos eus pións,
dos nosos pións, decidan pasar á
acción saboteando e queimando,
nunha grande fogueira, o ediffcio
no que traballan. Non penso que
os numerosos prémios acadados
polo filme (Mellar Película europea de 1991 , Prémio da Critica en
Cannes, Espiga de Prata e Prémio
do xurado en Valladolid) sexan capaces de apagar, silenciar ou asimilar, ese enorme lume purificador
que uns obreiros puteados decidiron prender unha noite. +
CELSO X. LÓPEZ PAZOS
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A Mezquita: nen mundo musulmán nen reino vexetal
O nome de A Mezquita, aparece
na nosa xeografia, en duas zonas
diferentes; é o nome dun extremosos município, nas lindes de Zamora, ben pasadas as terras de Verin e da Gudiña; tamén designa o
território de duas freguesias ourensás, San Pedro e San Vitório da
Mezquita, nas partes da Merca,
Allariz e Taboadela.
A primeira explicación deste nome,
procede da aparente transparéncia
da palabra Mezquita, seria, é claro, a
designación dun antigo templo musulmán, remontándonos a aqueles
tempos en que os ditos ismaelitas
campaban pola península inteira.

que conseguimos retrotraer das gadoupas do tempo, (eu xa utilicei

Coincidindo coa opinión do P. Sarmiento, de que o topónimo que ho..:
xe nos ocupa nada ten a ver cos
musulmás e os seus lugares de oración, tampouco podemos ficar
contentes coa explicación do naso
respeitado frade.

a ver co nome masculino de Bella
Guncita, que nos trai lembranzas
dun señor Gunzo; ou ainda mellor
Belasquita, procedente dun Be/asco ou Vaasco, que evoluiria ao
·ponto que nos interesa sen violentar nada as regras de ferro da etimoloxia: Besaquita > Beesquita >
Mesquita >Mezquita, de onde sairia ese apelido de Mezquida, que
se escoita por aí.
Ou ainda outro exquisito nome
que anda ensoñado por antigos
manuscritos; tal é o de Ramasqui-

ta ou Ramesquita do que non seria
imposíbel o deslocamento até o
nosso Mezquita.
Por fin, nosa idea é que a chave
está, neste caso, nun <lestes apelativos de antigas fidalgas galegas,
nomes que hoxe ficaron en desuso, diante da invasión de Sónias e
Vanessas, mas que daquela debían
ser exemplos de nomes que marcarían a elegáncia e bon gasto daqueles tempos.•
CÉSAR VARELA

(ja{igos:
.9ls mans de .9Lmérica

Acontece que non existe nos ditos
lugares nengun testemuño arqueolóxico que asegure tan "evidente"
teoria e aliás a história máis ben
nos desengana, pois nos ensina que
os mauros na Galiza nen por cantidade de elemento humano nen por
intensidade temporal, deberon ter
tanta importáncia como para asentar os seos templos na nosa terra, e
deixar a pegada <lestes topónimos
como lembranza do seu paso.
Todo o dita xa o pensou hai centos
de anos o P. Sarmiento, cando escrebe en 1745: "é necedad.e pensar en
Mezquita de Mauros", e enfiando
coa sua afeizón á Botánica exprime
a sua teoria toponímica: "Mesquita
ou Misquita é o brusco, de muresquita, contra ratos, pois coa espiñenta pranta tápanse os touciños". Estase a referir á planta que en boa parte
da Galiza se chama "Xilbardeira",
correosa ramaxe que ternos visto
utilizada para facer vasoiras para
limpar as ruas ou os fornas de pan.

para nome
da miña fina o de Aldara) escollémos os
quemáis se
p o d e n
axeitar ao
caso que
nos ocupa;
velaí nomes como
Nunnita
(que debe ser algo asi como filha
do Nunno ), Be/lita (se cadra tendo

Dos traballos que esperan a quen pretenda recompoñer a Atlántida da emigración non será o máis grande a busca dos pasos perdidos dos que se foron. Os
camiños dos emigrantes deixaron rodeiras que aparecen por todo o mundo a
pouco que se removan as silvas do tempo. O atranco principal será é a propia
crónica da emigración , o cobertor de lama que borra os recantos da cidade mergullada. A diáspora era algo tan patente que lañaba a retina, pero sobraron volumários dispostos a construir unha falsedade de cartón-pedra daquela realidade.

U

nhas veces seria a disparatada épica argonáutica, da que a expresión máis
acabada é un ensaio dos 50 que explica que os galegas emigraban porque turraba deles con poténcia inexorábel o sol no camiño do mar; outras, a retórica
da conquista que convertia a sombra chinesca de Pizarra nun home con maleta
de madeira e pasaxe daquela clase que se cha-mou turística, con tanta anticipación á semántica falsificadora do franquismo; as máis das veces, as crónicas
pagadas polo negócio fabuloso dos arma.dores formaban uoha vizosa fraga de
argumentos positivos que non deixaban ver o bosque da traxédia. O coro dos
que considerabn a emigración como un feito da natureza contaminou pensamentos tan claros coma o de Ricardo Mella, por exemplo, nun traballo famoso .

R r este camiño somos, con Irlanda e Grécia, o pais máis emigrante do mundo
pero perdimos os manuscritos que contaban a verdade do éxodo. Recuperar as
cadras de tanto mapa trabucado só será posibel desde a contestación leal a uoha
pregunta sinxela: ¿por que emigramos tanto os galegas?. A partir desta elemental

proposición metodolóxica todas as pezas
da crónica perdida comezan a acaer con armonia coma nestas páxinas conmovedoras que
compuxeron Gonzalo
Allegue e a su.a equipa.

Na verdade, se o topónimo reflectise unha orixe vexetal, estaríamos
botando en falta os característicos
sufixos que acompañan a palabras
que designan abundanciais de espécies vexetais.
Mellor que o despido nome da
planta como é A Mezquita, esperaríamos apelativos do tipo Mezquital, Mezquiteira ou Mezquitedo, do
mesmo xeito que non atopamos na
toponímia Acibo, mais unha chea
de lugares galegas levan os chamadeiros de Acibeiro, Acibal, Aciboso ou Acibedo coa palabra orixinária debidamente sufixada para
expresar esa idea de inzo desa
planta no lugar determinado.
Desbotadas esas duas posíbeis
orixes do topónimo, a teoría maura
por sua inconsiténcia histórica,
pois paradoxicamente os nomes de
Mezquita son máis frecuentes na
zona N arte da península que na zona sul (onde aí, xa caberia a explicación do templo musulmán), e a
tese vegetal, polo seu atipismo gramatical, estamos xa en condicións
de lanzar a nosa teoria alternativa.
Nós preferimos dirixir o naso palpit~ na via da antroponímia, ou sexa
pesquisar se o nome que hoxe nos
ocupa non é, nen máis nen menos
que un antiquísimo nome de persoa
que deu en nome de lugar, A Casa
da Mezquita, neste caso feminino.
Eotre os antigos nomes de muller

No primeiro tomo, olrécese unha estenso documentación baseada en
arquivos, protocolos notariais, prensa do século XIX, diarios e testemuños persoai>.. :, que falan das condicións da vida galega nese século,
tan precarias que fixeron inevitable aquel éxodo. A usura , os loros, hipotecas e embargos, lames e enfermidades case endémicas, recollidas
nunha escolma excepcional ata agora nunca xuntada.

O

segundo forno consta de máis de duascentas fotografías que docume ntan os traballos, oficios, a vida cotiá dos galegas de Alén Mar.
Coñeza a vida abordo dos viaxeiros, o lormigueo humano dos Hoteis
de lnm igrantes, como vivían os co rboeiros galegas da ciénaga de
Zapata, os almaceneiros, mozos de "bodeguita• e café, os galegas
"garimpeiros" buscadores de ouro e diamantes, os siringueiros do
lq uitos amazónico ... A vida humilde de tranviarios, chófe res, floristas , augadores e mariñeiros,

de

Galicia pobres e miserectos,

Os libros que todos os galegQs deben coñocer!!
XA Á VENÓA

PVP: 12.500 pta.

NIGRA IMAXEN

s.

Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO

L.

como se fixe ro n ricos ou voltaron a

G~~O
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Millán Picouto
'A poesia é minoritária por culpa dos próprios poetas'
mos poetas. No século XVI a poesia desprendeuse da música, até
entón toda obra métrica ía destinada ao canto; daquela os humanistas
italianos, e os europeus por cópia,
dixeron que habia que facer da poesía un xeíto de escrita que non fose compartida polo resto da xente e
a poesía deixou a compañia da música. Arredor do XIX a poesía
abandonou a rima e do XIX ao XX
desprendeuse da articulación lóxica do seu discurso, da regularidade métrica e finalmente prescindiu
do público. A poesía sendo no comezo o esplendor da palabra, o
máximo esxpoñente sonoro, ben
cimentada na mú ica, hoxe está reducida ás veces a un capricho tipográfico. Chegados a ese ponto a
xente rexéitaa porque lle faltan elementos, me mo sen aber cale
son. Os criadores on quen de cobrir ese valeiro pero teñen que er
conscentes <lesa mutilación que
sofreu a poesía.

• XAN CARBALLA

Millán Picouto ven de
comezar a publicación
da que el denomina
Opera Omnia e cuxo
primeiro volume inclue
obras polifónicas para
duas, tres e catro voces.
Cunha obra poética e
teatral singular o autor
ourensán, que se move
f óra dos círculos ·
editoriais a que estamos
habituados, foi
compoñendo en máis
de vinte anos unha obra
que aspira radicalmente
á recuperación da
comunicación co
público "porque o
teatro e a poesia son o
esplendor da palabra,
deben ter a compañia
da música e entrar
tamén polo sentidos".

Explicar o mundo
Nunha entrevista sua definiu a
poesia como "produción de ideoloxia en palabras".
Sernpre que non entendamos por
tal só a ideoloxia política. Desde o
momento que a poesía é a linguaxe
da alma e a alma pode er un lago
ou un océano no que se reflexa o
mundo, non hai dúbida de que a
poesia é a expresión das ideas que
explican o mundo. Da mesma maneira a pintura seria a porducción
de ideoloxia en imaxes ou a escultura en volumes. É unha definición
con implicacións marxi ta e cando o dixen houbo quen o tomou
como que eu reducía a poesía a unha expresión da ideoloxia política.

O feito de que todas as suas edicións estexan fóra das editoriais
convencionais, responde a unha
realidade insalvábel ou a unha
vontade de autor? Mesmo parece
estar auto-marxinado dos círcu-

los literários.
Obríganme un pouco os xéneros
literários que cultivo. Aquí non
hai publicación de música ou de
teatro e apenas de poesía, e hai
que aceitalo. Procurei que as miñas obras chegasen ás librarias e
apresentei proxectos teatrais a diferentes convocatórias que non
foron nunca considerados e sem- ·
pre se concederon a persoas que
andaban circulando arredor do
poder, que captan todos ises .cartas públicos. Sen meterme coa
honestidade desas concesións,
penso que hai unha figura que anda neses arredores que baticei co.:
mo os parvos laboriosos, son
xente que apenas produce nada
pero están en todas partes. Así como dicia Pessoa que habia correntes literárias formadas por un só
home hai esta xente que se move
con moita facilidade e acaba estando sempre no sítio. Iso dá unha
impresión falsa, porque son elementos que, existindo sempre, hoxe nótanse máis . Eles enchen o
oco de algo que non existe e crian
unha vida cultural fictícia.
A miña minoritafiedade non é querida e quizais tamén sexa consecuéncia do meu carácter que tende demasiado á soedade e mesmo, ás veces,
a autosuficiéncia. Pero coido que
.son máis ben vítima que causante.
Hoxe atópome na circunstáncia de
ter moita obra inédita e vouna publicar eu mesmo. Chegará ao mercado como calquer outro libro, e
aos 43 anos podo poñer no mercado cada dous anos unha série de
obras, despois de repensalas moito,
e que están escritas desde hai tempo. Tamén son obras algo atípicas
pois o que estou facendo agora é

Un verso seu di "Revolución
santa irmá da poesia' e nos finais dos seus sonetos hai moita
expresións se se quer dunha conceición materialista.

X. CARBALLA

'Nos a~redores
do poder
sempre están os
parvos
laboriosos que
crian unha vida
cultural fictícia'.

teatro musical -unha espécie de
ópera-, e isa na Galiza non existe.
Recibin apoio do Concello de Ourense e receberia ben outras axudas, pero estou publicando esas
obras completas (Opera Omnnia
xa lle chamo) pola miña conta.

Obra completa con só 43 anos
parece excesivo.
Margarita Yourcenar dicia que non
se debia publicar nada antes dos 40
anos. Publiquei algo antes e todo
isa está pendente de reformular. Os
gregos dician que un autor florece
desde esa idade e se non se desaproveitaron os anos unha persoa
pode abarcar, a isa idade, o arco da
sua existéncia e xa sabe quen é, a
importáncia relativa da sua obra,
que quer e pode facer. Un poeta a
isa idade ten que estar feíto.
Podo chamarlle Opera Omnia porque son obras xa deseñadas. Na
rniña maneira de facer proxecto a
longo prazo e hoxe estou facendo
causas que tiña pensadas ~a hai
dez anos e que secadra non podía
realizar antes por problemas técnicos ou de coñecimentos (por exem-

plo o teatro coral).
Esa mestura de tres xéneros nun
mesmo autor e nunha mesma
obra é prácticamente inédita na
nosa literatura.
Son causas complementárias e saen todas dun mesmo foco. A poesía chegou a ser xénero minoritário
e téñolle botado a culpa aos mes-

'A poes1a.
expresa as .i deas·
con que o poeta
explica o
mundo'.

A miña é unha vi ión do mundo
tráxica, na que o home traballa e
e forza -ás vece contra i ou contra a natureza- dun xeito material e
a miña poesía é con cente di o. É
unha visión tráxica en última in táncia e cada volta fago menos versos líricos e máis dramáticos. É unha visión do mundo dabondo ampla
e diversificada para que a voce
que teñen que realizar isa sexan ás
veces as de Prisciliano, Maria SoUña ou Atán na llla de Páscua.
O hermetismo, o ·exceso de claves cultas, agacha unha poesia
vacia?
A poesía ten que depurar a sua linguaxe, prescindir da inflación retórica, pero como toda arte -e voltamos a unha definición aristotélicaten que imitar á natureza en que
debe entrar polos sentidos. Se nós
lle apresentamos ao que vai ouvir a
poesía un armazón moi abstracto,
por onde entra a poesía?, pola inteJixéncia? Eu aspiro a que entre polo sentido auditivo e apelando á sinéstésia a todos os sentidos.
Para min a salvación da poesía remítese ao momento no que naceu.
Naceu con regularidade métrica,
había versos cunha medida observábel que permitía a memoriza-
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Se non hai métrica non hai poesía?

'A .p oesia
ten que
desprenderse da
inflación retórica
e imitará
natureza
entrando polos
sentidos'.

A poesía ten que recuperar todos os
elementos sonoros dos que foi prescindindo. Eu comprométome a nunca máis a facer un verso lírico que
non estexa acompañado da sua música, cántese ou non. Concíboo todo
iso como núcleo. Fago música coral
porque aspiro a realizar unha arte
comunitária mesmo na sua execución porque entendo que a sobrevivéncia do home depende da socialización da sua vida e hai que habituar aos nenos das escalas ao canto
coral, a facer obras colectivas.
Non defendo formas arcaicas, non
digo que haxa que cultivar o soneto e nunca máis versos blancos, pero ternos que darlle á xente cópias
da natureza a base de que ante unha obra de arte reaccione como ante a natureza, con todos os seus
sentidos. Hai que recuperar a plenitude sensual da arte.

ción. Ao mesmo tempo ten que ter
musculatura suficiente para que a
xente se deleite ouvíndoa. Se prescindimos diso afastarémonos da
atención da xente e chegaremos a
un defecto grave da arte moderna
que é o cultivar parcialidades.
A salvación dos artistas hoxe é
producir para un mercado e para
iso deben ser identificados cunha
etiqueta. Asi como os artistas surxidos nas grandes tensións huma.:.
nísticas da nosa civilización, como un século V grego ou un século XVI, trataban de falarlle ás
persoas con todos os elementos
que podia recoller a arte hoxe
cultiva parcialidades. Hai moitas
normas da harmonía do século
XX básanse nunha derogación da
harmonia do XIX e eu aspiro a
unha arte acumulativa sen prescindir da tradición e engadíndolle
elementos novos. Que son músicas que prescindan a priori de ter
melodía, que é poesía que prescinde a priori de metáforas ou outros recursos? A arte debe estar
montada sobre cousas positivas.
Voltemos a aqueta época antiga:
no Século de Ouro a xente ía
máis ao teatro e se quedaba teatro
en verso ben dito era porque
atraia máis· xente que o teatro en
prosa. Recuperemos o tempo no
que a xente atendía. Por que atendía a Sbakespeare ou a Lope de
Vega e se cadra hoxe non ateode a
un dramaturgo moderno mesmo
precedido de moitsa sona? Non
será porque está cultivando unha
parcialidade ou porque a sua linguaxe é excesivamente críptica?

Os obstáculos
da diglósia
Nese afán de comunicación que
coida imprescindíbel, o peso da
diglósia, da desgaleguización, como influe á hora de escreber?
Pódese salvar ben porque na Galiza é moi difícil topar algunha persoa á que o galego lle sexa alleo. O
problema pode ser de descoñecimento léxico. Eu tratei de escreber
con todo o idioma, con meirande
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'Teño unha
visión tráxica do
mundo, na que
o home traballa
e se esforza dun
xeito matefial'.

ou menor fortuna, facendo que nun
verso se poda escreber a palabra
petróleo, que nun momento dado
pode ser poética... Haberia dous tipos de leitores: o que é capaz de
receber máis vocabulário ou menos. Pern mesmo non entendendo
unha parte do verso, se ten uns valores musicais, fónicos, entenderá
non por perceber ben o significante
lingüístico, pero unha irnaxe ben
posta pode estar suplindo. esa incomprensión. A diglósia pode ser
máis obstáculo para facer versos
que para entendelos.

gora
e

No meu caso ese problema non
existe porque falo, perrnitíndome
unha expresión soberba, desde o.
xénio do idioma, desde o seu cen- ·
tro, e non teño nengun problema.
Hai uns anos, e mesmo agora en
autores que non teñan meditado
ahondo sobre iso, tratábanse de facer versos só con palabras características de galego enxebre, fuxindo
de cultismos porque podían ser
iguais en español, e iso é un empobrecimento do idioma. Por enxebre
había quen entendía palabras exclusivamente rurais. +

~

'Comprometome
,
a nunca facer un
verso lírico que
non estexa
: . acompañado da
sua música?.
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'Na sua madurez literária
unha nación produce teatro'
As xeracións máis novas, influidas polos meios de comunicación masivos como están dispostos para a poesia e a escrita?
Como seres humanos.están dispostos pero sofren aquelo que un teórico da estética como Adorno chamaba a invasión da imbecilidade
calculada. Eles sofren máis esa
presión porque ainda non teñen
discriminación e tende a gostarlle
o máis rechamante. Extrapolando
as cousas e esaxerando, dicia Pessoa que un caníbal se viñese a Europa apontaríase ao plato máis modemo e extrano que houbese, neste
caso os rapaces como recén ingresados ao mundo son as vítimas nas
que máis influen os meios de produción de ... espectáculos por chamarlle dalgun xeito. Os ·rapaces teñen unha alma que hai que tentar
des'pertar. Se nun momento da sua
vida atenden á poesía ou á literatura e é boa gostaralles moito.
·
·
Vári~ poetas_galeg<>s pasaron.a ·

Nengunha. Falando un pouco
chocalleiramente, e con todos
os respeitos, creo que cada profesor de literatura que bai na
Galiza ten escondida unha novela para publicar. Podo crer
que hai quen poda conxugar poesfa e novela, eu non teño nengunha e o meu temperamento é
contrário .a escreber novelas. A
mina novefa como autor e leitor
faime perder a paciéncia. Ademáis teño unhas ideas negativas
sobre a novela, pois creo que .é
unha dexeneraciOn do xénero
épico e que os novelistas, ºmesmo os máis grandes, abusan do
leitor. Estou con Borges cando
di que en dez ou .quince páxinas
pódese dicer o que non precisa
máis de trescentas. ·
Aspiro a unha obra poética moi
concentrada e cando quera expre~
sar algo moi complexo con duas
ou tres horas de teatro, incluindo
cor-0s .e .danzas, a min chégame.
Fafando en broma, er.eo _que mo4Terei e ir.et ao ceo -porque nunca
_cometer.ei-unha.llov.ela.

Non pensou en abordar ou
adaptar a -sua obra par.a outras
técnicas de difusión, o dne ou o :
vídeo por exemplo?

·
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Non teño u-aballado en nada di- •
so porq-ue coido que hai algo :.
moi modem·o ainda hoxe, e que
te-rá vixéncia dentro ae 2000
. anos: desde o momento .en que : .
nas nistórias individuais da liter.atura o instrumento poético se
afile o-suficiente-e ten eco social
unha nación determinada produce teatro. As civilizacións, cnegado un ·certo grao de desenvolvimento producen teatro. O teatro é o esplendor da palabrá, o
que pasa é que estamos .nunha
époc'a na que, despois de reaccionar contra o naturalismo
abandonando o teX:to, hoxe case
se ten por teatro exclusivamente
os xogos artificiais, a escenogra:fia e o circo. Considérorne un
dramaturgo e. non boto de menos
outros métodos. -O que boto .<fe
-menos-é4ue ~liza non-ieña-te--;!
'átro opara facerse..cal'gfi dun texto-:!
·poeti.co .complexM
·

-:::! .escceuer ao\'e!as..aos :últimos
.--:: anos. Teaesa-.tntooaón1
.
-.
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O trinque

Novas sensuais
• MANUEL CARBALLIDO

fil Festa do Carballo. O
Sábado 17 de Outubro
en Vilameán (Tomiño).
De 8 da mañá a 8 do serán ha berá castañas asadas e viño novo gratis.
Animada polo noble grupo de gaiteiros Os Petóns
.d a Garda. A verbena será
amenizada polos grupos
A mistade de Vigo e Foliada da Coruña.+

Ramiro Dla Couto (director), Eduardo Blanco-Amor (redactor xefe), Farruco Lamas (director artístico), Miguel Revestido, Xabier Ínsua, Arturo Carril, Antón V ázquez Palacios,
Xosé Miramontes e Casto Rodríg1,1ez (redactores), conformaban o
staff de Terra, Boletín de Cultura Galega, quen xunto a un bon fato de colaboradores habltuais apontalaban unha publicación de corte netamente galeguista, onde destacaban as sinaturas
de Vicente Risco, Daniel Alfonso
Rodríguez Castelao, Victoriano Taibo, Ramón Cabanillas, Xaime
Quintanilla, Antón Vilar Ponte, Florentino Cuevillas, Johán Viqueira,
Gonzalo López Abente, Ramón
Otero Pedrayo, Antón Noriega, Fer-

tar ao corrente do movimento inteleutua/ galega, debe ter axiña: Teoría do
nazonalismo galego, por Vicente Risco; Abrente, poesías de Victoriano
Taibo; Doctrina nazonalista, por Ramón Villar Ponte".

Convocatórias
Asociacionismo
O Centro de Recursos para Estudiantes "Mancomún" da universidade de
Santiago convoca o Prémio
de Ensaio para traballos
sobre asociacionismo, ao
que poden aspirar os traball os que estuden o asociacionismo estudiantil universitário desde o ano 1975 até
a actualidade. Os traballos
terán unha estensión máxima de 125 fólios. O prémio
está dotado con 100.000
pta. e os orixinais poderanse
apresentar até o 30 de Novembro.

Xornadas
de Ética
Os dias 19, 20 e 21 deste
mes celebraranse no Centro
Cultural Caixavigo as Xornadas de ética na vida pública, organizadas pola Escola de Formación Social
de Vigo e a Sociedade de
Estudos, Publicacións e
Traballos S.E.P.T.. O dia
19 ás 20h Marciano Vidal
García falará sobre "Etica
pública. Perspectiva dos Católicos hoxe"; o martes 20 á
mesma hora Amélia Valcárcel pronunciará a conferencia tiduada "¿Existe unha
ética laica?", en relación co·s
seus estudos sobre as relacións entre filosofia, moral
e política. O dia 21 haberá
unha mesa redonda na que
intervirán Amélia Valcárcel,
o escritor e director de Edicións Xerais Víctor F. Freixanes, o avogado e empresário Javier Gros e o periodista Femando Ramos Fernández.

Monterrei
A Asociación Cultural
Monterrei organiza para
os dias 22, 23 e 24 deste
mes as I' Xornadas Culturais do Val de Monterrei
(Verín), que terán un prezo
de 2.500 pta. para os non
sócios. Estas primeiras
Xornadas pretenden ser o
punto de partida da celebración no ano 1994 do "V
Centenário da primeira imprensa de Galiza". O dia
22 Isaac Díaz Pardo falará
de Cultura e información;
o dia 23 António Rodríquez Colmenero e Anselmo López Carreira talarán
sobre história, mentres que
Miguel Angel Gaonzález e
Felipe González Vega talarán sobre o libro. A imprensa en Monterrei, e o
seu médio natural serán os
temas a tratar o dia 24 por
alfonso prada e César Portela respectivamente. E as
Xornadas rematarán cunha
mesa redonda sobre As posibilidades Sócio-Económicas do Val de Monterrei. Para poñerse en contacto coa A. Cultural chamar aos Tlfs. (988) 41 00

Non sei quen é Paz Lamela Vilariño;
non a coñezo; inda que de cando en
vez a sua referéncia aparece nos meios,
e, daquela, estes infórmanme de que se
trata da directora xeral de Cultura. Pero, como á miña idade xa noo .:(lai memória que aguante, de seguro que o esquecerei até a próxima vez que se lle
ocorra convencernos de algo. Porque o
feito de afirmar -alguén diria que sen
enrubiar- que na Feira de Teatro de
Compostela están todos os grupos que
teñen unha calidade suficiente xa é significativo. A directora xeral de Cultura
da Xunta de Galicia -que lle dinnon oferece garantias, en calquer caso.
Mais non só se queda co suficiente ou
necesita mellorar, senón que se atreve
a publicar que aquelas persoas que non
asistan á mostra "non teñen sensibilidade cultural". •

mío Bouza Brey, Manuel Antonio e
un longo etcétera. De Terra, que tan só
hai constáncia da existencia de cinco
exemplares, s~bemos que foi editada
en Buenos Aires, aló polo ano 1923,
cunha periodicidade mensual. De Xuño até Outubro, que saiu o derradeiro
número. A publicidade, xa, daquela,
supuña unha importante colaboración
para conseguir un mellor aproveitamento do labor propagandístico e cultural, e asi, destacan páxinas inteiras
onde incluso a información da obra
galega ven recomendada desde as páxinas de Terra: "Si vostede quere es-

An:úncios de balde
41 (Xabier) e 41 03 79 (Alberto Blanco).

Médio Ambiente
e Xuventude
O Instituto de Investigacións Científicas e Ecolóxicas organiza a DI Xuntanza sobre o médio Ambiente e a Xuventude, a celebrar do 30 de Outubro ao 1
de Novembro no albergue
Xuvenil de Gandario (SadaA Coruña). Nela preténdese
continuar co labor de difusión dos traballos realizados
por xoves e referidos ao
Médio Ambiente. Consistirá
nunha série de mesas redondas e conferéncias relativas
ao tema, exposición de ponéncias e saída a unha zona
de interese natural. Poderán
asistir todos os xoves que
teñan entre 16 e 30 anos.
Cada traballo que se apresente poderá estar firmado
por 3 persoas como máximo, a cota de inscrición,
aloxamento e manutención
será de 5.000 pta. para os
ponentes e de 8.000 pta. para os non ponentes. Información no Apdo. 351.
15480 Ferro!.
·

Prémio Empresa
A Confederación de Empresários de Pontevedra convoca este prémio de Investigación e Periodismo. Os traballos serán totalmento orixinais, e publicados nos médios de comunicación .entre
o l de Xaneiro e o 31 de
Decembro deste ano, data de
peche da convocatória. De
cada orixinal apresentaranse
seis cópias antes do 15 de
Xaneiro do 93, nos locais da
CEP, r/Velázquez Moreno,
9-4, 36201 Vigo. Tlf. 43 96
11. Os traballos publicados
en prensa enviarán un orixinal da páxina e data do periódico no que foron publicados. Os trabaJJos de rádio
e televisión enviarán soporte
magnético con indicación de
dia e médio no que foron
emitidos. Adxuntaranse os
dados personais do autor/a, o
seu enderezo e o seu teléfono. Toda a documentación
enviarase nun sobre pechado. O fallo do xuri darase a
coñecer no primeiro trimestre do 93, e o prémio estará
dotado con 1.000.000 pta.

III Mostra
de Teatro
Poderán concorrer todos os
grupos teatrais compostos
por xoves de até 30 anos
cumpridos o 31 de Decembro deste ano. Hai duas categorias, dos 19 aos 30 anos
e até os 18 anos . Deberán
ser obras de autores galegos
e españois. Entregarase a
documentación na Delegación Provincial da Conselleria de Cultura e Xuventude
de Lugo, r/Pintor Corredoi-

ra, 1. Antes do 30 de Outubro. As dotacións irán desde
25.000 a 250.000 pts., segun as categorias.

III monstra de
coros polifónicos
Para grupos e coros formados por xoves e cun máximo de 40 compoñentes. A
mostra terá carácter e non
competitivo. Os compoñentes terán entre 15 e 30 anos.
Soamente poderán rebasar
estas idades o 10% dos
compoñentes . Os temas
apresentados serán tres e terán que ser entregados en
sobre pechado Delegación
Provincial da Conselleria de
Cultura e Xuventude de
Pontevedra, r/Benito Corbal, 47-2. Tlf. 85 07 00, antes do 30 de Outubro. Os
prémios serán de seis diplom~s e trofeos ademais das
axudas de gastos de transporte e manutención por
canta da organización. Cada
grupo seleccionado na fase
final disporá dunha axuda
de até 50.000 pta.

III Certame
da Canción
Poderán tomar parte os/as
xoves en duas categorias: A.
Solistas ou grupos con idades
comprendidas entre os 19 e
30 anos. B. Solistas ou grupos con idades comprendidas
ente os 15 e os 18 anos. C.
Grupos con idades de até os
15 anos. No caso dos grupos
o número máximo de compoñentes seá de seis. Non poderán intervir oeste festival
solistas ou gurpos profesion ai s. Cada solista poderá
. apresentar un máximo de 3
minutos, gravada cada intervención nunha cinta casette.
Os solistas ou grupos poderán empregar os instrumentos musicais que precisen,
aportándoos eles. Apresentaran se nun sobre pechado .
pondo no exterior o lema elixido polo grupo ou solista.
Noutro sobre pechado deberá
figurar o lema elixido, e no
seu interior o boletin de inscripción. Os participantes deberán apresentar as obras na
Delegación Provincial da
Conselleria de Cultura e Xuventude en Pontevedra, r/Benito Corbal, 47-2. tlf. 85 07
00, antes do ·30 de Outubro.
As dotacións serán de 35.000
a 70.000 pta. para os solistas,
e de 30.000 a 100.000 para
os grupos. Todos os solistas
participantes na fase final receberán unha axuda de 5.000
pta. e os grupos entre 5.000 e
20.000pta.

Investigación

.

A Escota de Marketing, Publicidade e Relacións Públicas Marcelo Macias da Coruña convoca un Prémio de
In.vestigación sobre·a est ru tura comercial dos

Concellos galegos. Está dirixido a estudiantes de ensinanzas sociais e económicas. O traballo constará de
20 a 40 fólios. O tema versará sobre a descrición comercial dun Concello galega. Outorgarase un prémio
en un accésit. As bases pódense solicitar na própia escala. Avda. de Arteixo, 14baixo. Tlf. (981) 26 88 25.

Bolsas de ·
Investigación
O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca Bolsas de Introducción á Investigación, destinadas a alunmos/as do último curso de carreira en Falculdades e Escalas Técnicas
Superiores de caJquer Universidade. As solicitudes presentaranse até o 30 de Outubro. A convocatória publícase no BOE do 7 eje Agosto.
Máis información no COIE
da Universidade de Santiago.

Poesía
A Concelleria de Cultura de
Ourense convoca o Prémio
de Poesía "Cidade de Ourense", para obras dun mínimo de 800 versos, escritas
. en galego ou portugués. As
obras deberán enviarse a esta Concelleria e no caso que
pertenzan a autores portugueses poderán ser presentadas na Cámara Municipal
de Vilareal. O prazo de recepción de orixinais péchas e o 11 de Detembro. O
prémio está dotado con
250.000 pts., placa de prata,
e publicación da obra.

História
do Cinema
A Federación de Cineclubes da Galiza convoca o
certame História da Galícia Cinematográfica. Os
traballos terán unha extensión mínima de 30 fólios.
Serán orixinais e inéditos.
Enviaranse á Federación:
r/Ramón Cabanillas, 1entrechán. Ourense. Concederase un único prémio,
de 500.000 pts., e o xurí
poderá repartilo en mais
dun traballo, asi como en
accésits.

Investigación
A Conselleria de Sanidade
convoca o Prémio Xunta
de Galícia para traballos
de investigación, con tema
libre dentro do campo das
drogodependéncias. Terán
preferéncia os traballos realizados por equipos interdisciplinarios. A extensión
mínima dos traballos será
de 50 fólios e haberá un
único prémio de 1.000.000
pta. O prazo remata o 31 de
Outubro e para máis información consultar o DOGA
do 23 de Abril.•

História da Língua em Banda Desenhada. Segunda edi~om. Esgotados 3.000 exemplares da 1ª edi~om.
Pre~o 300 pta. Edita e distribuí
Grupo Reintegracionista Meendinho. Apartado 678-0urense. Venda por reembolso ou vale postal.
Vendo casa de pedra, totalmente
restaurada e amoblada con antigüidades, muros de 1 m . de grosor,
duas prantas, 190 m2, solos e teitos de madeira, chaminé de pedra,
auga, luz, etc. Val con moita vexetación, perto do río Miño. Finca
con froitaies. 18.000.000 pts. (fadlidades). A 30 km de Ourense. Tlf.
(981) 22 12 63. Femando.
Véndense cachorros Cocker de 4
meses, xa vacinados. Tlfs. (986)
37 40 18 e 43 65 87.

A reviSta literária "Olisbos", os
amantes da palabra admite traballos de investigación e crítica literárias, antes do 15 de Outubro, para a configuración do seu número
12. Tamén se receben traballos de
redacción para un número 13 anónimo. Agárdase a vosa colaboración. "Olisbos", Faculdade de Filoloxia. Burgo das Nacións, s/n.
15705 Compostela.
Véndese casa rústica de pedra a
restaurar, con terreo, en Moeche.
Tlfs. (981) 24 84 50, 28 27 18 e
29 77 37.
Gran oferta de discos e casettes.
Evéncio Baños. Pizarro, 47-4F, Vigo. Tlf. (986) 41 34 96.

chupas). Mércores e venres de
19,30 a 21,30 h . Sábado mañá e
tarde. R/Maria Berdiales, 39-2. Vigo. Distribución non comercial.
Caixa de Resisténcia con Manuel
Zebral. Número de conta 2091
/215/30040840. Caixagalicia.
Vendo ou traspaso merceria en
Vigo, na zona das Travesas. Tlf.
(986) 29 25 99.
Oferécese presentador para espectáculos de cines, moda, actuacións
en directo, discotecas, etc. En catalán e galego. Tlf. (986) 29 30 48.
Coleccionista cámbia cupóns da
ONCE. Escribir a Julio García: r/
Sta. Eufémia, 2. 32005 Ourense.
Os pubs "Cómic" de Baio e "Silfo"
de Carballo coa Asociación Cultural
''Monteblanco" de Ponteceso pretenden organizar concertos de rock,
pop e folk e tamén exposicións de
fotografía, pintura e escultura. Os
grupos ou colectivos interesados en
contactar chamade aos tlfs. (981) 71
49 24 ou 75 42 36. Preguntar por
Xosé Mª Varela
Véndense camisetas de forte contido hispano-fóbico. Tlf. (986) 30
38 58.
Camisetas Me cago no V Centenário; para financiar proxectos de
solidariedade con comunidades
indíxenas. Pedidos contrareembolso a Xevale: Avda. Portugal ,
16. 27500 Chantada.
Lugo.

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

Casa Popular "Fogar
Pisos para
Infantil". Centro soEscritor cinematográcompartir,
cial okupado de Oufico oferécese para
avisos,
rense precisa da tua coelaboración
de
alugueres,
laboración. Se estás inguións.
Tlf.
(986)
22
cámbios,
teresada/o en criar unha
61 52. Chamar de 15
compras,
cultura alternativa, aua 16h.
vendas,
toxestionada e reivindicontactos ...
cativa podes participar
Tea de liño, primeira
de publicación
na organización qe excalidade e bon prezo.
gratuita na
posicións, charlas,
Vé~dese por metro.
sección
obrado iros, .cursiños ...
Tlfs. (986) 31 24 87
Anúncios de balde
Tamén necesitamos
/43 99 62.
Tfno. 1986) 43 38 86
axuda material, o que a
ANOSA TERRA
ti non te serve, a nós
Troco ou vendo mel e
polen producidos na
podenos ser útil. Estamos no antigo orfanato,
meia montaña ourensá.
no recinto de campus universitário.
Mando información sobre o manexo
Apdo. 660. 32080 Ourense.
das colmeas aos interesados que o
desexen. José Luís Cortizo Amaro.
32435 Rubillón -Avión (Ourense).
Papaventos Educación Ambiental
oferece a centros escolares, concellos, empresas, institucións ... todo tiDesexaria estabelecer contacto con
po de programas de educación ampersoas de fala grega. Podedes
biental, obradoiros de reciclaxe, teaescreberme ao Apartado 938 de
tro ecolóxico, audiovisuais, xogos
Santiago de Compostela
cooperativos, fondo bíbliográfico,
festas verdes, xornadas de ecoloxia,
Vendo ou troco sobres con matacicloturismo, etc. Papaventos, Portuselos e rodillos conmemoratigal, 16. 27500 Chantada. Tlf. Anxo
vos, os máis dos anos 1980 e
(982) 44 02 75.
1981, acepto outros sobres ou selos. Ricardo Alonso, r.ua ComposAutonomia. Centro de difusión al- ·
tela 2-3C, 36700 Tui. Tlf. (986)
temativa (discos, libros, camisetas,
60 35 59.•
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Cme

Música
Orquestra Sinfónica
de Thuringen
Concerto odia 16ás 20,15h na Sala
de Concertos do Centro Cultural
Caixavigo.

Ensemble
Ferrucio Busoni

Cuba no que actuarán Sara Gónzález e o Grupo Guaicán, Marta
Campos e José A. Quezada por
parte cubana, o portugués Joao
Afonso e os galegas Na Lúa, Uxia
e Os Resentidos.

Estrelas do Ballet

Duo

Dentro da programación da IV
Temporada do Auditório de Galicia o dia 17 ás 21 h esta formación interpretará obras de Mahler,
Respighi e Franck.

e cantante cubana Sara González,
acompañada polo grupo Guaicán
formación que integran seis músicos de primeira liña do movimento
musical "Nueva Trova".

Silvia Marcovich ao violín e JeanClaude Van der Eydem ao piano
interpretarán o dia 20 no Centro
Cultrural Caixavigo obras de Faure, Debussy e Franck.

Cuba

Nueva Trova

O sábado 17 celebrarase en Compostela, na Praza da Quintana o
Gran Festival Solidário Galícia-

O luns 19 ás 20h comenzará no
Auditório do Centro Cultural Caixavigo a actuación da compositora

O día 22 ás 21 h terá lugar no
Auditório de Galicia, en Compostela ¡i Gala de Estrelas do Ballet,
na que actuarán Galina Panova,
Alexander Monachov, Trinidad Sevillano, Patrick Armand e Juán
Andrés Polo, entre outros. O Ballet
de Bonn, de Bourdoux, de Boston
ou da Scala de Milán son algunhas
das forrnacións onde traballan habitualmente estes profisionais. +

Shakespeare
Paralelamente á programación da
Feira do Teatro 1992, terá lugar
en Compostela un ciclo de cine tiduado Cinco visións de Shakespeare, con fitas en versión oríxinal subtiduada, que se proxectarán rio-Auditório da Universidade.
O día 13 proxectarase Ricardo 111,
dirixida e interpretada por Laurence Olivier en 1956; odia 14 será O
Trono de Sangue, de Akira Kurosa w a (1957). o dia 15 pasarase
Ofelia de Claude Chabrol (1962);
o dia 16 Henry V dirixida einterpretada por Kenneth Brannagh en
1989 e Hamlet de Franco Zefirelli
(1990).

Murnau

Exposicións

Remata o interesante ciclo que o
Centro Galego de Artes da Imaxe viña adicando ao director alemán F.W. Mumau. Os dias 15 e 16
proxectarase Sunrise (Amañecer)
dirixida en 1927 cando se trasladara aos USA. O filme está considerado como un dos máis grandes
endexamáis rodados. Obra de
grande beleza sobre o amor e a
paixón, outra vez partir duo guión
de Carl Mayer, condensa os mellores rasgos do estilo de Murna
-unha maxistral utilización gramática da paisaxe, estilizada iluminación, valor plástico do encadre- xunto aos médíos técnicos
postos á sua disposición pola indústria americana, tra~allando con

O Descubrimento
No Café Pepa A Loba
de Compostela estará
até o dia 20 a mostra tiduada A herdanza do
Descubrimento, que
forma parte do material
didáctico editado por
lntermon baixo o lema
"Redescubrir América",
que pretende botar unha
ollada á realidade social
latinoamericana que non
coincide coa versión
dos libros de texto vixentes. Aberto de 9,30 a
14,30h e ás tardes desde
as 20h.

grande marxe de liberdade. O día
19 proxectarase Phantom (Fantomas) realizada na Alemania en
1922, despois de asinar un contrato en exclusiva coa gran productora UFA do que sairán entre
1922 e 1923 algúns filmes de encargo, entre eles este, que se <lera
por. perdido.
E unha verdadeira xoia para pe-:
char o ciclo, os dias 20 e 22 proxectarase Tabú, froito do seu progresivo desencanto do o sistema
americano, que o leva a asociarse
co documentalista Robert Flaherty
(lembiemos "Nanuck o esquimal")
e viax:ar cara aos Mares do Sul
para rodar, en 1931, con enteira liberdade outro dos seus grandes
poemas fílmicos. A fita foi financiado por el mesmo cos cartos gañados na Fox, e móvese a meio camiño entre a ficción e o documental para narrar a loita contra o tabú
de dous namorados e a represión
da que son vítimas. Esta foi a derradeira obra de Murnau, quen faleceu ese mesmo an-0 en accidente
de automóbil en Califómia. As sesións serán ás 20,15h na Sala de
Proxeccións do CGAI, na rua Durán Loriga, 1O da Coruña. O prezo
da entrada é de 150 pta., e 100 pta.
con Carné Xove. O dia 23 Luciano Berriatua, autor do libro "Los
proverbios chinos de F. W. Murnau" pronunciará unha conferéncia
sobre a obra do director.•

Teatro

Alén Mar
"A creatividade galega
no novo mundo" é o lema desta mostra, que
apresenta traballos de 38
artistas galegos no Mosteiro de San Martiño· Pinário de Compostela.

Xurxo Lobato
Mostra fotográfica ''Irnaxes da arte en Galícia"
no Museo Arqueolóxico
de Ourense.

OXIX
Pintura do século pasado
no Auditório de Galícia,
en Compo tela.

Xurxo Martiño
Obra na Galería Minotauro de Compo tela.

Queta
Pinturas na Sala do Banco Galego de Lugo.

Serigrafias
Obra pertencente á Colección de Reba e Dave
Wi11iams no Centro Cultural Salvador de Madariaga, na Coruña.

Infantil
Até o dia 18 desenvolverase en Lugo a 11 Mostra de Teatro Infantil.

Boiro
Galeria en Castro Caldelas. (Da exposición Arquitectura da _auga).

Juan Fuentes

Maria Villanueva

Acrílicos no Pazo Municipal da Coruña.

Pinturas na sala A Fábrica de Allariz.

Susana Mangas

Colectiva ·

Mostra de pintura na sé
da Delegación Provincial
de Cultura de Potevedra.

Castillo, Laxeiro, Torres,
Maria Antónia Dans e
Frau na Galeria Marqués
de Cerralbo de Vigo.

Victória
de la Fuente
Antolóxica no Centro
Cultural Caixavigo.

Óleos na Sala Museum
de Ferrol.

António Mir
Exposición "A pintura galega" no Casino da Toxa.

Maria Xosé Díaz
Esculturas na Galeria
Sargadelos de Ferrol.

Puri del Palácio
Pinturas na Sala de Arte
Caixavigo.

Vangardas

Pinturas na Sala de exposicións de Caixa Pontevedra.

Pop Art e Expresionismo
Abstracto na Galería Severo Pardo de Vigo. ·
Páx1 nas coordenadas por:

Pinturas na Fundación
Cai.xa Galícia da Coruña.

Mostra <leste grupo de
artistas no Centro Cultural de Beade, Vigo.

Ricardo Pena

Luz Lafuente

Virxilio

Abracadabra

MARGA R. HOLGUIN

NTAn -,
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Isabel Pintado
Gravados e debuxos no
Edificio Arquivo de Betanzos.

R. Castro
Oleos na Aula de Cultura
de Caixa Ourense, no
Barco.

Gravado
A Biblioteca Pública de
Cambre acolle a mostra
"Euroamerícana de Gravado".

Arquitectura
da Auga
O Colexio Oficial de
Arquitectos de Galícia
organiza e acolle esta
mostra na sua sé na Praza da Quintana de Compostela. O arquitecto Joaquín Fernández Ma drid, profesor na Universidade da Coruña,
pretende umh aproximación á arquitectura na
Galiza desde un enfoque
climático. Planos, fotografías e textos descriptivos integran a mostra,
da que se editou un catá1o g o do mesmo autor
que completa este achegamento ao noso património arquitectónico.

Escultura
Na Escala Mestre Mateo
de Compostela mostra de
esculturas feítas polos
alumnos e alumnas da
Área de Volume.

A. Fernández e
]avier Méndez
Pintura e escultura na
Casa da Cultura de
Oleiros.

'

Os dias 18 e 25 continua na vila a
Mostra
de
Teatro
non
Protisional.

A Lagarada
No Pazo-Museu Otero Pedrayo, en
Trasalba, todos os días, agás luns e
martes, a partir das 19h o Centro
Dramático Galego representa a sua
última producción.

Feira do Teatro 1992
Desde o 13 e até o 18 diversos espazos culturais de Compostela
ac~llerán máis de 30 espectáculos
teatrais e sesións complementárias.de cine e máxia, programados
dentro desta feira. Dazanove
compañias galegas compartirán
cenário con grupos e profisionais
de Astúries, Valéncia, Madrid,
Extremadura, Catalunya, Portugal
e Fráncia. Todos os días haberá
ademáis tres funcións de Maxia
de perto nun remolque situado no
Paseo Central da Alameda, con
capacidade para 50 persoas. Participarán fiestas funcións o Mago
Antón e o francés Gaetan
Bloom, en funcións de 12h,
19,30h e 20,30h. Odia 15 actuará
no coléxio Peleteiro, ás 1 lh, Urgu e Bluf, que presenta Foulas e
Esmagallos; na Aula de Caixa
Galícía ás 12,30h Kalandraka
representará O ponche, baseado
nun texto de Michel Ende. Na Esc o la de Maxistério ás 16,30h

Carlos Blanco presentará o seu
espectáculo Directamente Paco;
no Teatro Principal ás 20h La Pavana Espectacles presenta La
mujer de negro, e no Instituto
Xelmírez 1, ás 23 ,30h, Teatro de
Ningures presentará Pantagruel.
O venres 15 no Coléxio Peleteiro
ás 1 lh Falcatrua representará
Gurú e Cia; na Aula de Caixa
Galícia, ás 12,30 h actuación do
mago Luís Boyano. Na escola de
Maxistério ás 16,30h Matarile
representará Café Acústico, no
Teatro Primcipal ás 20h Seiva
Trupe representará Via Láctea, e
no IB Xelmírez 1, ás 23,30h Teatrapo porá en cena La última pirueta. O sábado 17 na Praza da
Quintana, ás 13h Quinquilláns
presentarán Feira de Lixos; na
Aula de Caixa Galícia, ás 16h
Cachirulo representará BMarcado polo tipex. No IB Xelmírez 1,
ás 18h Teatro del Norte representará Troyanas; no Teatro Principal ás 20h Teatro do Noroeste
presentará A última noite de Fiz.
O mesmo dia na Sala Nasa ás
23,30h, Chévere estreará Big
Bang. O dia 18. no Teatro Principal ás 12,30h actuará o mago Pepe Carrol, e pechará a Feira unha
nova representación de A Lagarada, ás 19h no Pazo de Trasalba,
en Ourense.

Pantagruel
A compañia Teatro de Ningures
representará a sua obra Crónica
de Pantagruel no Auditório do
Centro Cultural Caixavigo o dia 17
ás 22,30h e o dia 18 ás~0,30h. •
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. Empresa Xornalística E~ltora:
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Papel 100% reciclado, de 65 g1m2, branqueado
con osixeno, fabricado por Papelera Echezarreta.
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TRES EN RAIA

O nome da mascota non respeita a normativa lingüística

-0 Pelegrin . .

·

complica o protocolo oficial
• HORÁCIO VIXANDE

A

existéncia do Pelegrín poderia
abrigar á modificación dun número importante de preceitos legais, comezando pela Lei 5/1984, do 29 de Maio,
de Símbolos de Galiza que desenvolve o
artigo sexto do Estatuto. Efectivamente, a
recente afirmacion do Conselleiro de Relacións lnstitucionais, Vítor Manuel Vázquez Portomeñe, asegurando que "o Pelegrin non precisa ser rexistado porque é
un Símbolo de Galiza" equipararía a mascota á bandeira, o escudo e o hino. As declaracións do Conselleiro emarcábanse
na polémica provocada polo rexisto da
marca do Pelegrin por parte dalgunhas
persoas, que quixeron aproveitar, para facer negócio, un suposto despiste do Departamento que dirixe. ·
A devandita lei outorga a estes tres elementos, bandeira, escudo e hino, a cualidade de "símbolos de Galiza como nacionalidade histórica" e obriga á sua presenza nun determinado número de ocasións,
que cita no desenrolo da lei. Por .esta
mesma causa, e porque limita os símbolos ces que poden ir acompañados, a extensión destas posibilidades ao Pelegrin
teria que ser abrigada.

inclusión do símbolo nas embalaxes dalguns produtos que resultaran ofensivas
para a sua dignidade. Non caberia, por
exemplo, que fer inserida na bolsa dunha
marca de comida para cans, por máis
.que a empresa pagar o patrocínio do Xacobeo 93.
O uso que del se está a facer e a utilización que a lei autoriza ces cutres símbolos poderia abrigar a reformular tamén a
política de esponsorización levada adiante
pela Administración autonómica. Nengunha lei proibe entonar o hino galega, ainda
que a voz que o faga non atine en nengunha das suas notas, e mesmo provoque risión entre o público presente, como
nada impede que ~ bandeira sexa exibida
nos automóbeis dos antinacionalistas
máis recalcitrantes. Certamente, o uso da
que o naso Presidente calificou como
"gloriosa bandeira galega" deslexitimaria e
deixaria sen efeito o millonário negócio de
cesión da explotación da imaxe corporati.
va do Pelegrin e

Por exemplo, un policía poderia ter que
cadrarse e saudar ao paso desta mascota, ainda que non teria por que facelo
coa mesma efusividade que á bandeira española, como indica unha recente e polémica senténcia, que concede
á vermella e gualda maior dignidade
que ás enseñas autonómicas. Dado que
non penaliza coa mesma contundéncia a
ofensa a unha e a outras.

As autoridades
debe- ,,,
rían impe d ir
que
a
xente pudese empregar o
uso desta
palabra con
intencionalidade despectiva
ou para insultar a alguén,
do mesmo modo que haberia
que pór coto á

Outra cuestión é a legalidade lingüística
do neme desta mascota. ·Lago das campañas normativizadoras do Instituto da
Língua e da Real Academia Gallega, a
Xunta aprobou un neme que non contemplan os dicionáríos oficiais. Peregrino é a
voz apropriada. Por isto, a inclusión dun
anúncio do Pelegrin nas páxinas dun xornal ou dun libro poderia impedir á Xunta
mercar os trescentos exemplares de rigor
que abriga a lei.
Hai outras cuestións que rondan a escolástica, e non se trataría do sexo do Pelegrin. Pero podemos estar diante dun labirinto se nos perguntamos cuestións como que sucede cando un Pelegrin non
garda exactamente as proporcións coas
que foi concebido , seria auténtico ou unha falsificáción?

En calquer caso, a Administración relixiosa ainda permanece separada do poder civil , a xulgar da
última reforma do
catecismo, que
non inclue como pecado as
ofensas ao
símbolo relixioso. Mais
nun futuro
poderia non
ser asi.
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Salutación
do optimista

Desprécio ao 1LG

Haberia que engadir, a toda a sorte de
efeitos a provocar pela afirmación de Portomeñe, a modificación da laicicidade da
Galiza como integrante do Estado español, xa que constitución consagra a aconfisionalidade do Estado. A existéncia dun
símbolo eminentemente relixioso como o
Pelegrin entroniza a confisionalidade da
Galiza, entrando en directa contradición
coa lei fundamental do Estado. Esta incompatibilidade unicamente poderia ser
salvada cunha Galiza con poder constituinte nun marco cando menos federal.
Será esta a Administración Unica que defende Fraga?

lsto faria que este novo símbolo provocase incorporacións ao protocolo.

Contado, é desexábel que o Parlamento dispoña as medidas axeitadas para pr9texer o bon uso
deste querido símbolo. Non
se pode permitir que, por
exemplo, nun desfile, unha persoa de dignidade
non apropriada parti- .
cipe vestido dePelegrín, ou que sexa . motivo de
disfarce novindeiro ·entroido.
Nalguns casos
haberia que
botar man da
persecución
penal para
impedir
abusos.

máis dun espabilado poderia comezar a
empregala indiscriminadamante, no suposto de ser comercialmente rendíbel.

Tempo atrás
unha pergunta
formulada repetidamente a
viva voz se interrogaba sobre se "E spaña deixou de
ser católica?",
en calquer caso o naso país
non, Galiza
seria católica,
apos-

to

1

i-

ca,
r o ma na e
pe regri-

n a.•

•VÍCTOR F. FREIXANES

E

scandalízanse algúns amigos
porque comparo as tabernas
cos libros, e porque digo eu que algo
non funciona nun país onde por cada librerf a hai alomenos douscentos cin cuenta mostradores, barras , cafeterías,
baiucas, pubs, tascas, bebedoiros , bares , mesóns, tenderetes, cantinas, clubes, wisquerf as, ten das e despachos de
viño e licores, sen contar furanchos , fotingos e outras paradas menores para
matar a sede.
Fixen a proba unha vez, saíndo dunha
cidade galega de regreso a Vigo, logo
de certa presentación do libro dun amigo. Quixen mercar o xornal e busquei
un portal, un quiosque, algún recuncho
onde comprar a prensa do día. Como
non daba con ningún empecei a contar
tabernas. Aborrecín antes, cando ía nas
duascentas. cincuenta, e cheguei a Palas de Reí sen o xornal.
Meus amigos libertarios -e ex-progresdin que sen viño non existiría a cultura,
e sen o lecer da taberna tampouco existiría o escritor. Pode ser. Pero este país
naso dá os máis baixós índices de lectura de Europa -á par de Turquía- e,
·paradoxicamente, ata hai pouco tempo,
o máis alto número de hectáreas arrasadas polos incéndios forestais (á par
de Turquía tamén) .
-¿Non leu vostede o Plan Forestal de
Galicia? Hai dous anos que xa non arden os montes.
O seguinte paso é, pois, previsible : a revolución cultural.•

VoLVER Ao REGO

A

lcaldes socialistas de importantes vilas , nomeadamente
Vilagarcia, estanse a organizar contra
o Eixo Atlántico, ao considerarse discriminados por un ente que semente
agrupa ás sete primeiras cidades galegas. Esqueceron os promotores da
Europa das cidades que o 64% da povoación de Galiza vive en povoacións
de menos de 50 mil habitantes (segundo o Censo de 1991). O 27% vive en
concellos de entre 1O e 50 mil persoas.
Certo que o rural tende a decrecer, pero porque non se pode facer da dispersión virtude, visto o ben qu~ resulta en
Inglaterra, Noruega ou Dinamarca e o
mal que senta a concentración en Calcuta ou Mexico D.F.?+

